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ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ನೀತಿಗಳ ನೆಲಗಟ್ಟು, ಭರತಖಂಡದ ಜೀವಜ್ಯೋತಿಗಳು. 

ಭರತನ ಬಂಧುಪ್ರೇಮ, ಆರಧಶ್ಮನಪ್ರದೀನ, ಗೀತಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕೆ, 

ಗೀತಾಸಾರವಿಚುರ, ವಂಚ ಶೀನತ್ತ್ವಾರ್ಥ, ಶ್ರೀನಿದಾಾರ್ಯಣಕಾವೃ, 
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ಬೆಂಗಳೂರು ಪಿಟಿ, 

ಜ್ 
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ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟ್ಟ “ನಿ. ಎಂ. ವಿ” ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಮುದ್ರಿತವಾಯಿತು. 



ಮೊದಲನೆಯ ಮುದ್ರಣದ 

ಮುನ್ನುಡಿ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇಹಶಕ್ತೆಯುಳ್ಳವರು ಒಳ್ಳೇ ಬಲಿಷ್ಟರೆಂದೂ ಅವ 

ರಿಂದಲೇ ಜನತೆಯ ಉನ್ರ ತಿಯೆಂದೂ ೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಜನರು ತಿಳಿಯುವರು. 

ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಧಾರವಾದಲ್ಲಿ (ನೂ ಅಲ್ಲ. ದೇಹ 

ಶಕ್ತಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾನಿರುವದನ್ನೂ ನಾವು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೂ 

ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಪದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸರಾ ರ್ಧಸಾಧನವ ೨ ಸೃಷ್ಟಿಯ 

ನೈಚಿತ್ರ, ದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೀಮನಂಥ ಕಾಯಶಕ್ಷಿ 

ಯುಳ್ಳ ವರು ಕೂಡ ಶರೀರದ್ಧ ಸ್ರಿಯಿಂದ ದುರ್ಬಲರಾದ ಕೆಬವರಿದುರಿಗೆ 

(ಮಹಾಪ್ರಸಾದ”ವೆಂದು ಕ್ಸ ೫0೫೬ ನಿಲುವಮೂ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ 

ಇಣಬರುತ್ತಿಜಿ. ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕ್ಸೃವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಜಾರಮಾಡಿ 

ದರೆ ಶರೀರದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ  ದುರ್ಬಲರಾಗಿರಬಹುದಾದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನೋ 

ಒಂದು ಮಹತ್ತ್ವ ವಿರಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾಂಸ 

ಖಂಡಗಳ ಉಬ್ಬ ಬೆಯಿಂದ ಸೆಡೆತುಕೊಂಡಿಕುವ ಶರೀರವು ಅನರ ಮುಂದೆ 

ಬಗ್ಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾ ರಣವಿಲ್ಲ. ಶರೀರದ ಟದ್ದತ್ಸ ದ ಬಿಗುಹನ್ನು ಸ್ತಪ್ರಭಾವ 

ದಿಂದಲೇ 'ಸಡಿಲಮಾಡುವಂಥ ಆ ಮಹತ, ವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಿಂದಲ್ಲದೆ 

ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಚಲನನೆಬಿನಗಳನ್ನು ಟುಮಾಡುತ 

ಒಳೆಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ದೇಹವು ಸ ಸ್ಟೂಲವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ 208 

ಸ್ಸೂ ei ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು "ಹೆಚ್ಚ ಸುವದು ಸುಲ 

ಭವ. ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಚ್ಛಿ ತನ್ಯವು ಒಳಗೆ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ ಸೂಕ್ಷ ಒನಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನವಲಂಬಸಿ ಅದರ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 



| ಥಃ. | 

ಯನ್ನು ಚೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವನರು ಪೇಹಶತಕಿ ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರು 

ವವರನ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಸಲುರರು. ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯಾಗಲಿ 

ಜನತೆಯ ಉಫ್ಸ್ನತಿಯಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮಶ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿರುವದು. ಆದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯ 

ಕಡೆಗೆ ಜನರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕಿರುಗಿನುಷದು ಅವರ,ಕನೆಂದು ನನಗೆ 
ತೋರಿತು. 

ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬರೀ ಭಾವರೂನವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಮಾಡಿದರೆ 

ಅದರ ಉಜ ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಷ್ಟು ಕತಿಯಲ್ಲಳಿಯಲಾ 

ಜನರು ಸಂಶ ರಯಗೊ್ಳು,ನಶೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆಗ ವ್ರುೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳನ್ನು ಪುರ: ಇಕಾರರು ಉವಾಹರಣೆಗೆ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಕಗಳಾ ಗಿ ಮಾಡಿಸು ಸು ಆತ್ಮಶ ತ್ತಿ ಪ್ವರ್ಪಶನ 

ಉವಾಹರಣೆಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಬೇಕಾ ದಷ್ಟು ತುಂಬಿಡುಕುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ವಾಶ್ಚಾ ತೃವಿದಾ,ಸಂಸ್ತಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಸಪ್ರಮಾಣ 

ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಆಧುನಿಕಜನತೆಯ ಮುಂಜಿ ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚು 

ವದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ 

ಹೋದ ಲೋಕೋತ್ತರವಿಭೂತಿಗಳ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಉ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 

ಕೊಟ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಜೀಮಳವನ್ನು-ಜೀವ ಸ್ಪಾನವನ್ನು-- ಮುಂದು 

ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಪರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ತ್ವರೂವವ ವೈಭವವ ನನ್ನೂ--ಅದರ 

ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ರುಗರುಗಿಸುತ್ತಿರುವಪೆಂಬುದನ್ನೂ--ಅದರ ದಾರ್ಥ್ಯವು 

ಬಲವತ್ತರಮನವ ಸಸ್ತೆಂಬುಸನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಕಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿ "ಆತ್ಮ 

೦ದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಈ ಗ್ರ ಜ್ ರಚಿಸಿರುತ್ತೇ ನೆ. ಧರ್ಯ 

ಇ CL 

೬ ೨೬ 

Wo ಅ ಟಿ. 'ಜ 

WEE ಈ es ಅವು ನನಗೆ ನೆರವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ 

ಕರ್ತರನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೆ (ನೆ. 

ಈ ಗ್ರ ಚತ ಕು ಹನಿ ಸ್ಮಪೃತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ರಾದ ಶಿ ಯುತ ನಾರಾ 

ಯಣರಶರ್ಮರು  ವೂರ್ಣಪಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಂದ್ರಶಿವರಾವ 

ಸಾ ಎಂ.ಇ.-ಎಇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲರಾವ 



ಹ ಬಕ್ಕ) 1 ಜತ 

ನಾರಾಯಣರಾವ ಅಸುಂಡಿ, ಬಿ.ಎ... ಇವರು ನಡುನಡುವೆ ಕೆಲವು 

ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಹ ಕವಾಗಿ ಓದಿನೋಟಏ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ 

ವಾದ ಅನೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ನನಗೆ ನೆರವಾಗಿರುವದನ್ನು ನಾನು 

ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯದಿರಲಾರೆನು. ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು 

ಅಭಿಜ್ಞರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ 
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತೇನೆ. 

(ಕ್ರಿ ೧೯೨೪) ಗ್ರಂಥಕರ್ತ 

ಡೇ Cc 

ತಿದ್ದಿದ ಎರಡನೆ ಮುದ್ರಣ ೧೯೩೫ 

ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾಗಲಾರದೆಂದು 

ತೋರಿದ ಕೊನೆಯ ಎರದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮುದ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇ 

ಉಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಿದು ಪಾಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು 

ಬಹಳಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಪ್ರಕಾಶಕ 





ನಿಷಯಕ್ರಮ 
ವಿಷಯಗಳು. ಅರತ 

ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಥ್ಯೇಯ 

ಸತ್ಸೃಂತತಿಯ ಸಾಧನ . 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ 

ಜೀವನೋಪಾಯ 

ಮಾತೃಭಕ್ತಿ 

ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿ 

ಗೋಭಕ್ತಿ 

ಮಾತೃ ಭಾಷಾಭಕ್ತಿ 

ರಾಜಭಕ್ತಿ 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 

ಧೈರ್ಯ 
ಉದ್ಯೋಗ 

ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆ 2 
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"ನಮೋ ಮಹದ 
Wu 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕಯ ತೇಜಸ್ತು 
ಟಲ್ 

ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಧ್ಯೇಯ 

ಪ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ 

ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿ ನವರೆನಿಸಿಕೂಂಡಿರುವರೂ ಅವರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಭಾರವು ಬಿದ್ದಿರುವದು. ಒಬ್ಬನು ನಿಷ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನವನೆನಿಸಿಕೊಂಡಿನ್ನರೆ ಅವನು ಆ ನಿಪ್ಯಿಯನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ 
ಅಥವಾ ಆ ವಿಸ್ಕಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿ 
ಕೊಡುವ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತವನಾಗಿರುವನು. ಒಬ್ಬನು ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವುರೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಟೂ 

ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಟೂ ಅದರ ಸದುಷಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೂ 

ನಾನಾಮುಖವಾದ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾಗುವದು. 

ಒಬ್ಬನು ಶಾರೀರಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಯೋಧನಾಗಿ 
ದ್ದರೆ ಪರದೀಶದವರ ದಾಳಿಯ ಕಾಲಕ್ಸೆ ಅವನ ನೆರವನ್ನು ಬಯಸಿ 

ಒಂದು ದೇಶದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ದೀನದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರು 

ವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರ 

ವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವದೆಂಬ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ 

ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಸು ತನ್ಸ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ 

ಕಾರ್ಯಭಾರವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಚಾರಮಾಡಿ 
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ದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬೇರಿ ಯಾವ ಯಾನ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಸಾಧಿಸು 

ವದಕ್ತಾಗದಂಥ ಮಹತ್ವಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಹ ಆಫ 

ಷ್ಯನು ನುನುಷ್ಯನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ: ಒಂದು ತಕ್ಟಡಿಯ ಒಂದು 

ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಸ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ಸಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾ ಣಗಳ ಯೋಗ್ಯ -ತೆಯನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ದರೂ ಆವು ಮೆನು 

ಷ್ಟನ ಯೋಗ್ಯ ತ್ರಯ ಜೊತೆಗೆ ಶೂಗಲಾರವು. ಶರೀರಸಾಮಥ್ಲ ೯, 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಪುತ್ತ: ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಕಲವು ಯೋಗ್ಯ 

ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಏನನ್ನು ಗಿರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಇತರ 

ಪ್ರಾಣಿಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತೆ ಯೆಂಬುಬೊಂದು 

ವಿಶೆಸವಸ್ತು ಇರುವದರಿಂದ ಅದರ ತುಸ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯಾವ 

ಆಟವೂ ನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ದಿ ತಕ್ತೆಯೆಂಬ ವಜ್ರಾಯಧನ ನ ಪ್ರಭಾವ 

ದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರ್ವತನ್ರಾ ಬುವಾದ ಸರುವರ್ಗವನ್ನೆಲ ತನ್ನ ಸರಿ 

ಚರ್ಯೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹ ಶಾಸನ 

ಕರ್ತನಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಇಂಧ ಸರ್ವೋತ, ಸ್ಟಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ 
ಆಲಿ ಬ ತ 

ಮೇಲೆ ಇವನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಭಾುರವು ಸರ್ವೋತ್ಸಷಸ ವಾಗಿನೆ € 
ಸು ಜೆ 

ತೀರಬೇಕೆಂದು Nes ವಾಯಿತು. 

ಆ ಸರ್ವೋತ್ಸಸ್ಟಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ಯಾವದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ಮನುಷ್ಯ ನೂ ಈ ke ತಲೆಗೆ ಹಚಿ ಕೂಳ್ಳ ಬೇಕು. ವಿಚಾರ 

ಮಾಡಿರಿ. ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿಸಿಕೊಳ] ವದನ್ನು 

ನುನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಕಟ ವಾದದ್ದೆನ್ನ ಬಹುದೆ? ಆ ರ ಯೋಚಕೆ 

ಯನ್ನ ̀  ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಂಕೊಳ ಳೆ ಸ್ಟೆ (ಚ ಯಿಂದ ಉಂಡುತಿಂದು 

ನಿರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಿಪ್ರೆಮಾಡುವ ಪ್ರಾ ಣಿಗಳ ಸುಖದ ಮುಖಿ 

ನಾಳೆಗೇನು ಗತಿಯೆಂಬ ವಿಷದಲಗಿನ ನೇವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿನ ಮನುಷ್ಯನ 

ಕೃತ್ರಿಮಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸುಖವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು! ಇನ್ನು 
ಮನುಷ್ಯ ನು ಬೇಕುಬೇಕಾ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ಅವನ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸೊಪ್ಪು ವನೆಂಪರೆ ಚಕ್ರು ಧೀಶ್ತರಶ ಅಶ ಶಮನೆಗಳ ತೂ ವಿರಕ್ತರ 

ಜೂ ್ಲಿ ಸೇರಿಪ ಆನೆಗಳೂ ೫ 10 ಬಿಬೇಕ ಪ ನೈಭನ 



ಳಗನ್ನು ಆನುಭವಿಸುವವಲ್ಲದೆ ಆ ರಾಜಾಧಿರಾಜರಿಂದಲೂ ನಿರಕ್ತ ಣ್ಣ 
ಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯ ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವವಲ್ಲ! ಮನುಷ್ಯ ನು ಪಶ 

೪೦ದ ಎಂದಾದರೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದದು ಟೊ: ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. 

ಆದರಿಂದ ವ್ಳೆ ಭವನವನ್ನು ಅನುಭವಿ ನುವಪಿಂಬುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇತರ 

ಪಾಣಿಗಳ ಜು ವ್ರಾಶಸ್ತೃವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮನು 

ಷ್ಯನು ತನ ವೈಭವವನ್ನು ವ್ರ ವವರ್ಶ ̀ನಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನನ್ನಾ ಶ್ರಯಿ 

ದ ನಶುಪ್ಪಾ ಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂ ನಡ ನ ಅನುಭವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು 

ವೆರೆಂದು oda ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಗೌರವವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ: ವೈಭವವನ್ನ ನುಭವಿಸಿದ ಸರುಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಒಮ್ಮೆ ಸತ್ತು ಹೆಸರಿ 
4 ಮನುಷ್ಯನೂ ಒಂದು ದಿನ ದೀರ್ಥನಿಶ್ಚ್ರಾಸವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಶು 

ವರ್ಗ ನಂತ ಅಧಿಕನೆ ಸಿಕೊಳ ಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಇರುವಿಕೆ 

ಯನ್ನು ಚಿರಸ್ಪಾ ಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅದು ಹೇಗೆ? ತನ್ನ 

ಸ್ಪೂ ಲದೇಹದ "ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿರಸ್ಪಾ ಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದು ತನಗೆ 

ದಕ್ಕುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಸ ಎಂದಿದ್ದ ರೂ ಹೋಗತಕ್ಟದ್ದೆ. ಆದರೂ 

ಆ ದೇಹನಿರುವದರೊಳಗೇ ಮನುಷ್ಯನು "ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು 

ಕೇರ್ತಿಶರೀರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸುವದು ಮಾತ್ರ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ 

ಎಷ್ಟೊ € ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ 1 ು ಲದೇಹವು ಭಸ್ಮೀಭೂತನಾದರೂ ಯಶಶ್ಶ ರೀರ 

ಸ ಅಜರಾಮರರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದಾ ರೆ... ಶರೀರವೆಂಬ ಬ್ದ ಕ್ಸೆ 

ನಾಶವಾಗತಕೃದ್ದೆ ೦ಬ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸ್ಟ್ಬೂ ಚ 

ಗಳು € ಅನಿತ್ಯ ಗದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿ ಸ ಕಂಡರೂ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಸ ಸ್ಫೂ ಅಶರೀರ 

ದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಕೆ ಕೀರ್ತಿಶರೀರವನ್ನು ಸೃ ಸಹಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅಘಟನಫಟನಾ 

ಸಾಮಧ್ಯ ವನ್ನು ಯಾವನು ಪ ದ್ರ ಕಾಶೆಮಾಡುವನೋ ಅವನೊಬ್ಬ ನ ಹುಟ್ಟು 

ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವದು. ಸ್ಪಸಾಹೆಸ ಸದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಜಿರಸುಮಾಡಶ 

ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಸಿತ್ಚವನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ 

ಸಿಶ್ಸಿ ಹೋಗುವ ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ ಪರಾಧೀನನಾಗಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ 
ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಒಪ್ಪು ವದಿಲ್ಲ. ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು ಮನು 

೨.೨ 

3 

ಆ 
~ 
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ಸ್ನನಲ್ಲ. ಆ ಸೆಳೆತದ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸುಳಿಯು ತೆನ್ನನ್ನೆಳೆದರೂ ಕೂಡ 
ಅದನ್ನು ಎಡಗಾಲಿಂದೊದೆದು ಸುಳಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸೆಳೆತದ ಮೇಲೆಯೂ 

ಫ ಸಬಲ್ಲವನೇ ಮನುಸ್ಯನು. ಸ್ಟೂಲವಾದ ಜಲ 

ದಲ್ಲಿ ನರುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮಹದ ವೇಗವನ್ನು ಬದಿಗೊತ ವನು. 
ಗೆಬ್ಬದಿದ್ದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆದ ರಿಂದ 

— 

ನ ಹು 
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ಬ! ಜಗ ೧ | 

ತ ನಿ 9 ಶ್ರ 3, CL ೯ ಗ 
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ಸ್ರವನ್ನೂ ಉಪಾಯನದಾನವಾಗಿ ನೀಡುವದು. 

ಇಷ್ಟಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅಜರಾಮರನುಗಿ  ಉಳಿಯುವನ.. 
ಈ ಕಾರ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಉಳಿದ 

ಪಶುಗಳಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ಮನುನ್ಗನಿಗನುರೊನನಾದ ಕಾರ್ಯ 

ಭಾರವು. 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರನಾಡಿದರೆ ಮನುಸ್ಯನಿಗೆ ಇವಕ್ಷಿಂ 

ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾರವೂ ಉಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ದೇವತ, 

ನನ್ನು ಸಂವಾದನೆಮಾಡುವನು.  ಕೇರ್ತಿಶರೀರವೂ ಕಾಲಾನುಕಾಲಕ, 

ಕರಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವತ್ವದ ಸಂವಾದನೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 

ಎಂದಿಂದಿಗೂ ಕರಗುವದಿಲ್ಲ. ದೇವತ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಮಾಡುವಸಿಃ 

ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವೇ ಈ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.. ನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವದ 

ಕಿಂತ ನಟನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನದೇನಿದೆ? ಬರೀ ಸಭಿಕರು ಮೆಚ್ಚುವದು ಕೂಡ 

ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೊಂದು ಹಾಸ್ಯರಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ 

ಶೀನೇ ಸಭಿಕರು ಮೆಚ್ಚಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕುಸುರು 
ಗಳು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಮರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೂತ್ರಧಾರನಿಗೆ "ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಧಾರನು ಒಣಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತಲೇಹಾಕುವದಿಸ. 
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೬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಸಂಶಯಪಡಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿಯೆಂಬುದೇನು? ಬಹುಜನರ ಹಿತ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆದರಕ್ಕ ಪಾತ್ರವಾಗೋಣ. ಜನತೆಯೇ ಜನಾ 
ರ್ದನನೆಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯಿರುವದರಿಂದ ಬಹುಜನರ ಆದರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾ 

ಗೋಣವೂ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗೋಣವೂ ಒಂದೆ ಎಂದು 

ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈ ಕೀರ್ತಿಶರೀರವನ್ನು ಸತಿದ ಬಾಳೇ ಬುಳು. 

ಕಂ] ಲೋಕಜ್ಜರುಗಿ ಪರಹಿತ! 

ಮೇ ಕಾರಣಮೆನುತ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯ || 
ಶ್ಲೋಕರೆ ಸಜೀವರುಳಿದ ವ | 

ರಾಕರ್ ಬಮುಕೆರ್ಮೊಡೇನೊ! ಸುಯ, ಪೆಣಂಗಳ್ || 

—ನೀತಿಮಂಜರಿ. 

ಆದಕಾರಣ ಚಿರಂಜೀವಿತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸತ್ವೀರ್ತಿಯನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸುವದೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದ ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯವು. 

ಎ ಸ ಸಸ 

ಸತ್ತೀರ್ತಿಯ ಸಾಧನ 

ಉಾಜಸಸಖಸಮಾಣಣದು: ಜಾನಾಸಿ ಭಾ ಖಭಾಣಾಯಾಹಾ ಎ ಇವಾಳವಾಯಾಪಾವಾವಾಸಾ ಬಾಜಾ 

ಗದೆ ಸ್ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಹೇಗೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾ 
Sh ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿರುವವರ ಪೂರ್ಪೋತ ತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 

ದರೆ ಪ್ರಬಲರಾದ ನಿದ್ವಾಂಸರಾದವರು ದುರ್ಬಲರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರ ಬಾಯಿ 

ಕಟ್ಟು 'ಪದರಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯಧಸಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ 

ತಮ್ಮ ಮೂಲಧನವನ್ನು ಶತಗುಣನಾಗಿಯೋ ಸಹಸ್ರಗುಣವಾಗಿಯೋ 
ಮಾಡುವದರಿಂದಲೂ ಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳ ವರು ಕಾಲುಕೆಕೆದು ಇತರರ ಮೇಲೆ 
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ಕ್ಸ ಮಾಡುವನರಿಂನಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಶಿಲಾಲಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ 

ತರಕ! ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವರು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಗು್ಣೆ ಕಸಕ್ಷ 

ಪಾತದ ದೃ ಷ್ಟಿ ಯನ್ನು "ಹಾಕಿದರೆ ವಿದ್ಟ್ರಾ ಂಸರಾದನರು ಅನೇಶಶಿನ್ಯರನ್ನು 

ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರನ್ನುಗಿ ಮಾತುವನರ ಮೂಲಕವೂ ಧನಿಕರು ಅನ್ನದಾನ, 

ಗೋದಾನ, ಭೂನಾನ, ಕನ್ಫಾದಾನ--ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಮೂಲ 

ಕವೂ ಬಾಹುಬಲಶಾಲಿಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಸಿಯುವನ 

ರೆಗೂ ಕಾದುವದರ ಮೂಲಕವೂ ತಮ್ಮ ಯಶೋದುಂದುಭಿಗಳನ್ನು ಮೊಳ 

ಗಿಸಿರುವವರುಂಟು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೀರ್ತಿವಂತರೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಈ 
ಕೇರ್ತಿಶರೀರಗಳನ್ನು ದೂರದ್ಭಪ್ಟಿಯೆಂಬ ದೂರದರ್ಶಕಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯ 

ದಿಂದ ನೋಡಿನ3 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಕಾಮನೆಯ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯದ 

ಕಾಮನೆಯ ಕಲೆಯು ಅಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವನು. ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿ 
ಗಳು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುನನು ಈ. ಕೇರ್ತಿಗಳಿಗೆ 

ಚಿನ್ನಾ ಗಿ ಒಪ್ಪು ವದು. ಏಕಂದರೆ: ಬೆಳದಿಂಗಳು ಎಸ್ಟೆ ತ ಬೆಳ್ಳ ಗಿದ್ದ ರೂ 

ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಕಲಂಕವ ಕಪ್ಸಿನಿಂವ ಕ ಇರುವದು. ಈ 

ಹ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟು ಇಚ್ಛಾ ನಿಶೇಷನ ಕಲೆಯಿಂದ 

ಕೂಡಿರುವವು. 

ಕಲಂಕರಹಿತವಾದ ಸತ್ರ್ರೀರ್ತಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ 
ದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೇರ್ತಿಯೆಂಪಕೀನೆಂಬುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅಗತ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ವಿದ್ಭಾವಂತನಾದ ಮಾತ್ರ ಕೇ ಬರೀ ಧನವಂತನಾದ 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಬರೀ ಬಾಹುಬಲವುಳ್ಳ ಕ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವನೂ 

ಕೀರ್ತಿವತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳ ವದಿಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸೆಯಿಂದ, ಧನದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಹು 
ಬಲದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಟಿ ಸಯನ್ನು ತಾವು ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೌರವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ: ವಿಷ್ಯ, ಧನ--ಮೊದಲಾದವು 
ಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿನರಿಗಳೂ ಕಾಕಘೂಕಗಳೂ- ಮೊದಲಾದವುಗಳಿ 

ಗಿಂತ ಅವರದೇನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಳಿಸಿಹೋಗದಂಥ 
ಗಟ್ಟ ಬಣ್ಣ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳ ಯೋಚನೆ 

ಯೆಂಬ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ದಾಟ ಮೇಲಶೈೇರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟಿ ಬಚ್ಛಿಯ ಜೀವ 
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ನಕ್ತಾಗಿ ಹಣಗುವದ್ಕು ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಧನವನ್ನಾಗಲಿ 

ಬಲವನ್ನಾ ಗಲಿ ಬರೀ ಟಿ.ಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಉಪಯೋಗ 

ಮಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ 
ದಂತೆಯೆೋ ಸಂ. ಒಂದಕ್ಕೆ ನೂರನಸ್ಯುಗುವ ಯೋಗ್ಯ ತಯುಳ್ಳೆ ಈ ವಿಸ್ಟ 

ಧನ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲ- ೫ ತನ್ನ ಸಂಪತ ತ್ರನ್ನು ಸಸಿ ಕೊಳ್ಳ 

ಬೇಕೆಂಬ ಮನುಸ ಸು ಸೀಹೇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನವೆಂಬ ಪ 

ಯನ್ಮ ದು ಸರಹಿತನೆಂಬ ಹುಲಸಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜ 

ಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿವನೆಂಬುದು ಹೇಳು 

ವನಕ್ಟ  ಸುಲಭನಾದಷ್ಟು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಮರು 
ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಚಿ 

ಕುರ್ಯವು ಆಯಾಸಕರವಾಗಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾನಿಗಳ ಅಭಿಮಾನವು. ಬಲವತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು 

ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವದು ಬಹು  ಕಠಿನನಾಗಿರುವದು. ನನ್ನ ದೇಹ 

ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ, ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಾನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿ 

ಗಿಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಎಂದಿ 

ದ್ದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಮಣ್ಣು ಗೂಡಿ 'ಕೋಗತಕ್ಕವುಗಳೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದಂತೆ ಇದ್ದರೂ, "ಜೇನು ಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವು 

ಗಳ ಹಲಗ ಅಭಿಮಾನದ ಹುಚ್ಚು ಇಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಚಿಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೂಳ್ಳ ಬಾರದೆಂದು ಆಯಾ 

ಸಸಟ್ಟಾದರೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದು, ವಿವೇಕೆಯು ಅವುಗ 

ಳನ್ನು ಹುಲಸಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಫಲಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯು 

ನಂತೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವದರ 

ಮೂಕ ವಿದ್ಯಾ ಧನ, ಬಲ- ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ 

ಬಾರದೆಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು 

ದಾಟಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಹಿತಕ್ಕೆ ನಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹುಲಸಾದ ಭೂಮಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜವು ಕೋಮಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅನಂತಫಲನನ್ನು ಕೊಡು 
ವಂತೆ ಪಸಹತಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ವಿಸ ಧನ್ಯ ಬಾಹುಬಲ-ಮೊದಲಾದ 
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ವುಗಳು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದ ಕೀರ್ತಿಶರೀರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವವು. ವಿದ್ಯೆ, 
ಧನ-ಮೊದಲುದವುಗಳನ್ನು ಪರಶಿತಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನು 

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದಿದ ರೂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು 
ಪುಣ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಈ 

ಸತ್ಯ್ರಾಮನೆಯು ದೇಹೇಂದ್ರಿ ಚ ಚ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಂಥ ನಿಂದ್ಯ 

ವಾದದ ಲ ಚಂದ್ರಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಇದರ ರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳ್ಳ ಗೆ 

ತಣ್ಣ Fd ಯಾಗಿರುವದೊ. ಅದರಂತೆ "ಈ ಈ ಸತ್ಪಾಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ 
ಕೀರ್ತಿಯು ಜನರ ಮೆಚ್ಚಿಕಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವದು. ಜನರ ಆದರಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರವಾಗೋಣವೇ ಕೀರ್ತಿ. ಈ: `' 

ಇದು ಕೇರ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯಾಯಿತು. 

ಕೀರ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ.ತಿಯುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಂಕದ ಲೇಶವೂ 

ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಎಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಪುಣ್ಯ ವ ಯಾನ ಕುಮನೆಯೂ 

ಅದರಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಪರಹಿತವು ಕರ್ತವ್ಯಬುದ್ದಿಯಿಂದ 

ಸಾಗುತ್ತಿರುವದು. ಈ ಸಿ ತಿಯನ್ರೈ ರಿದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಪರಹಿತವೆಂಬುದು 

ಹುಟ್ಟು ಗುಣವಾಗಿರುವದು. ಅವನು ಪರಹಿತವನ್ನು ಡಿಜೆ ಇರುವದಕ್ಕೇ 

ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರಹಿತವೇ ಅವನ ಜೀವನ. ಅನನು ಮಾಡುವ | 

ಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಪರಹಿತಕರಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುವವು. ಸಕಾಮರ 
ಪರಹಿತವು ಸಾಗುವದರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಪಾಮರ ಷರಿತವು NS 

ವದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ನಿಶೇಷವು ಕಾಣಬರುವದು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಸಕ 

ಮರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೇನೂ ಬಾರದೆ Ns 
ಒಳ್ಳೇ 'ತೇಗದಿಂದ ನಾಗುತ್ತಿ ರುವದು. ದುದ್ಳೆ ೯ವದಿಂದ ಏನಾದರೊಂದು 

ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ವಸಾಹಸದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನೆಲಕ್ಳೊತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ 

ಯನ್ನು ಮುಂದುಮಾಡುವ ಎದೆಯ ಕೆಚ್ಚು ಸಕಾಮರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಭವ 

ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಅವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡು 

ವಂಥ ಪೊಳ್ಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಹಸಪ್ರದರ್ಶನವು ಆ ಇಚ್ಛಾವೇಗದ 
ಆವೇಶದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಾಯುವದೇ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯತಾ 

ಬುದ್ಧಿಯ ಭರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾಮರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಂಥ್ಯ 

2 
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ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಟುವ ಕತ್ತೆಗಳಂತೆ ಮುಂದಡಿಯಿಡುವವು ; ಅಥವಾ 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶವ್ರ ತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುನನು; ಸಕಾಮರ 

ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ: ಅವರ 
ಗ೧ಿಗಿ 

ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ್ಧಿಯ ತ್ಲಾಘನೆಯೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಹೊರಗಣ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ 

ಸಲ್ಲುನದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಆ ಉಪಕರಣಗಳಿಬ್ಬಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ತಾನು ಚೇತನ 

ನಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶಾಸನಕರ್ತನಾದ 'ಮನುಸ್ಯನೆಂಬ 
ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಚೇತನವಾದ ಆ ಹೊರಗಣ ಉಪಕರಣ 
ಛಸ 

ಗೌರವದ ಮಾತಫ್ಲ. ಅದು ಎಣ್ಣೆಯ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಮಿ ಹೆಣ್ಣುಹತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಣಗುಟ್ಟುವ ದೀಪದಂತೆ. ನಿಷ್ಲಾವಃರ ಕಾರ್ಯ 

ವು 

AL 

ಇ 

ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆ ಐಶಯರನ್ನ ಬಾಹುಬಲ- ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇರು 
ವದೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ಲ. ಅವು ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು; ಇಲ್ಲದಿ 

ದರೂ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೊಂದುಪಕರಣವೆಂದೆಣಿಸಬೇಕಂದರೆ ಅವರ 
tad 

ಮನಸ್ಸೊಂಪಿ. ಅವರು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬವಾಗುವಂಥ 
1) ಗ ೯ 

ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರುನದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಮಥಣ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೊರತು 

ಹೊರಗಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಸಪಯೋಗದಿಂದ್ಲು. ಇವರ ಪ್ರಭಾವವು 
ಎಣೆ ಬತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಬೆಳಕಿನ ಮುದೆ ಯಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯ 

೧೧ ಪ w 
R ಇ ಹ (ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ನಡೆಯುವ ಯಶಸ್ಸೇ 
ಅಲ 

|e] 
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es ಬಾನ 

ಪ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗಣ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ 

ತನ್ನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲನು. ನೋಡಿರಿ! ತಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 
ಕಂಡರ ಹೆವಿ ಗಡಗು್ರ ನಡುಗಿ ಹೇಡಿಯಾಗಿ ೯ ಪಸ ರದಿಂದ ಚರ್ತಧೆ, ನಿ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಂಕ್, ಹುಲಿ-ಮೊವಲಾದ ಮಹಾಬಲಶಾ ಲಿಗಳಾದ 

ದುಷ್ಟ ಹ )ಗಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ - ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು 

ಸಾವು ಸರ್ಕರ ಆಟನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಮೇಲಿಷ್ಟೇ 

ಏಕೆ? stoi ದರ್ವವು ಸಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ತ ತಲೇ ಬಗ್ಗಿಸು 

ವಂತೆ ಮಾಡಿರುವನು. ಜಲಪ ರ್ರವಾಹವು ತನ್ನ ಸಾಹಸದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿ 

ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯು 
ಮನುಷ್ಯನ 'ಏತಕಾರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನೊಯ್ಯಬೇಕು. 

ಗಾಳ ಯು ವ್ರ ವೇಗದಿಂದ ಯಂತ್ರ ಗಳ ನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮನುಷ್ಯ ನ ಕ್ಸ ೦ 

ಕರ್ಯವನ್ನು ಜಟ ಮನುಷ್ಯನು ಶಾಸನಮಾಡಿದರೆ ಒನೊ ನ್ಮೆ 

ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ತ್ತ ಪ್ರಖರತ್ವನನ್ನು ಮುದುರಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾ 

ಜತ ಗುಣ ಮನುಷ್ಯ ನ ನಿಯಾನುಕತ್ತ ವು ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು "ತೊ 

ವ ನೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾತಂಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವದು. 

ದರ ಕ್ರೈ ಮೆಯು ಕು pi ನಾತ್ರ ಸಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಾವುದೆಂ 

ಹ ಆ ). ಹೊರಗಣ ಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಯನ್ನೂ ಸಂಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರ ದಿಂದ 

ಕೂಡ ಬಗ್ಗಿ ಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಯಮನವನ್ನು ನಡೆ 

ಸುವದೆಂದರೆ ಬಹು ಸಾಹಸದ ಮಾತು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೈಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಷ್ಟೋ ಜನ 

ರುಂಟು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನರ ಲೆಕ್ಸವನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಷ್ಟೇ ಎಣಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಭಾಹ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಗೆದ್ದವರ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದವರ ಬೆಲೆ 

ಟಕ ಸಿ 
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ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಹ್ಯಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಏಕಚ್ಛತ್ರಾಧಿಸತಿಗಳನಿಸಿ 
ಕೊಂಡು ನಿರಂಕುಶರಾಗಿ ಐಹಿಕಸೌಖ್ಯದ "ಸರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಉಪಭೋಗ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ರಾನ್ತಿ ಯಯೋ 

ಗವು ದಕ್ಕು ವದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಗೆದ್ದ ವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 2 ಊರು 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಬಕೆದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪದಂತೆ ಬರೀ ಬ ತೋರುವ 

ದಲ್ಲಜಿ ಪರಮಾನಂದಸ್ಸ ರೂಸನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವರನ್ನು ಅನುವರ್ತಿ 

ಸುವವನಾಗಿ ಭಕ್ತಪ ರಾಧೀನನೆನೆ ಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಅವರ ನಿಜಾನಂದವು 

ಮೇರೆಯಿಲ್ಲದಾ ಗುವದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಮನವನ್ನು 

ನಡೆಸುವದೇ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಸ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಸ ಮಿತ್ತ ನನ್ನಿಟ್ಟು 

ಕೊಳ ದೆ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕದ ಕಡೆಗೆ ಅ ೨ರ ಬಾ
ಲವನ್ನು 

ಹಿಡಿದು ಚ ಅದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ 

ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವೆೇಶ್ವರತ್ತ ವು ಬಂದರೂ 

ಸೂಕ್ಷ ದೃ ಸ ಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅನನು ಮನಸ್ಸಿನ ನ ದಾಸನಾಗಿರು 

ವ ಡು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಲಿ ಸ್ವಾ ಣುತ್ತ 

ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಲ್ಲಿ ದಾಸತ್ವದ ವಾಸನೆ 4 ಇರುವದಿಲ್ಲ. ದ 

ರಿಂದ ಹೊರಗಣ ಹ ಸ್ರ ನಂಚನನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಗೆದ್ದ ರೂ ದಾಸತ್ವದ ಕಿಲುಬು 

ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ದಾಸತ್ತ ದಿಂದ ಜು ಪ್ರಭುತ್ವ ಡ್ವೀನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾರಿಕೆ? 

ಹುಳಿಬಿಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ: 9 ಆದ್ದ! ರಿಂದ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಗೆಲ್ಲು 

ವದೇ ಗೆಲುವು. | 

ಹೊರಗಣ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲು 

ವದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶೇಷವುಂಟು. ಒಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ 

ಹೊರಗಣ ಪ ಪ್ರಪಂಚವು ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತಾನೊಂದು ಉಪಭೋನಸಾಧನ 

ವಾದೀತೇ ಡೊರತು, ಆ ತನ್ನೊ ಡೆಯನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ದಾಸ್ಯವೆಂಬ ಹಾಳು 

ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಲಾರದು. ಮನಸ್ಸು ಒಡಿತಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕ ದರೆ ಅದು 

ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಉಪ cidade ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಣ 

ಪ್ರಪಂಚನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ತನ್ನೊಡೆಯನ ಹಸ್ತ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ 

ಗಿಸುವದು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಯಾಶ್ರ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ 
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ವೈರವನ್ನು ತೊರೆದು ನರ್ತಿಸುತಿ ತ್ರಿದ ನೆಂದ ು ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಂಟು. ಅಪೇನೂ 

ಅತ್ಛುಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಜುಕಿಗಳು ಮನನ್ಸಂ ೦ಬ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ರ ಭಾವವೆಂಬ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ 

ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರುಗುನಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಿ ದ ರು. ಆದ್ರ ರಿಂದ ಆವರ 

ಮುಂದೆ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಪಾ ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ನಲ್ಲಿ ನೃ ನರದ 

ಶಲೆ ಇದ್ದರೂ, ಯಸಿಗಳ ಇ ತ ನರ್ಫೈಶತ್ತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವ ಪ ್ರತಿಭೆಯ 

ಸ್ರಭಾವವು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತಾ ಇ A ಅಲ್ಲಿದೆ 

ವೈರದ ಕಲ್ರೆ ಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ದು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 

ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿವೈ ನರದಿಂದಿಕುತ ದ ವು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 

ಪ್ರಾ i ಸೃವನ್ನು ಈ ಉದಾ ಜಂ ಬಹು ಚಿನ್ತಾ ಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಸೋಸು 

ಸ . ನಿಷಾರಮಾಡಿರಿ. ಜರ ಜು ಜ್ಯ ಒಂದು ಭ್ರೂವಿ 

ಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತನ್ನ ಇ ಸ್ಟಾನ ುವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಸಂಥವನಿಗಾದರೂ 

ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈರಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡುವದು ರಕ್ತವಾ 

ದೀತೆ? ಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೇ ತನ್ನ 

ನಿಯಮನವು ನಡೆಯುನದಿಲ್ಲವೊ ಅಂಥನನಿಗೆ ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 

ಕೈಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿಯದು? ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾನ ಉಪಕರಣ 

ಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾನ ಅಟ್ಟ ಸಿ ಹಾಸವೂ ಇಲ್ಲತೆ, ಜಯಶ್ರೀಯ ಜಡೆಯನ್ನು 

ಹಿಡಿದೆಳತರುವಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಜಯನೇ ಜಯ. ತೂರರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು; ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಿಂದ 

ತಮ್ಮ ರಾಜದಂಡನನ್ನು ಹೇರಬಹುದು; ಆ "ದೇಶದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆ ಲ ರಾಜ 

ದಂಡದಿಂದ ಎಬ್ಬಿ ಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ; ಮಾತಾಡಿದನರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮರಾಜ 

ದಂಡವನ್ನು ರುಳನಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಜದಂಡದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು 

ತಾವು ರಾಜರೆಂದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದರೆ " ರಾಜಾ ಪ್ರ ಕ್ಸ ತಿರಂಜನಾತ್ ” 
ಎಂಬ ವಚನದಂತೆ ಜನಾನುರಾಗಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಸ್ಟ 'ನುನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ 
ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವನ ರಾಜತ್ವವು ತೋಭಿಸುವದಿಲ್ಲ: 
ಹೀಗೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜತ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಮ್ಯ ಆತ್ಮಶಕಿ 
ಯಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಅತ್ಮಶಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿ 
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ಒಂದು ದೀಶಕ್ಸೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟ ಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ 

ವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯೂ ಕೋಳಿಕೂಗುವ 'ಊರಃಗಳಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ಎಂ ಹಣಿಕಿಹಾಕುತಿ 

ರುನ ಇ ಬೌದ್ದಿ ಕಶಿಕ್ಷಣಪ್ರ ಸಾರವೂ ಪರವೇಶೀಯಯಾ ಕ್ರಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ 

ಮಾಡುವಂಥ ಭವ.ವಾದ ಭವನಗಳೂ ರತ್ತಗರ್ಭೆಯೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಅನ್ನ 
ರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉನುರಿಂದೆ ಗೀರಿದಷ್ಟು ಉಳುವಿಕೆಯಿಂದೆಲೇ 

ಹುಲಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭೂಗುಣವೂ ಸಾಮುಮಾಡಿ ಶರೀರಪುಷಿಯೆನ 

ಸಂಪಾದಿಸಿ ಭುಜಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸುತ್ತ ನೆಲವು ಅದುರುವ 

ಕೊಂಡು ನಡೆಯುನ : Gr ಅಸಂಖ್ಯಾಕಸೇನೆಯೂ ವಿಚಾರಣೀಯ 

ಗಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ ರೂ ಆ ದೇಶವು ಸರಕೀಯರಿಗೆ ಆಟದ ಜೆಂಡಾಗಿ 

ರುವದನ್ನು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೂ ಲಪರೀಕ್ಷೆಯೆಂದ 

ಬಹುತೂಕವುಳ ಬೆ ನಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ದೇಶವು ಪರಕಿ (ಯರಿಗೆ ಆಟ - ಚೆಂಡಿ 
ನಷ್ಟು ಹಗುರವಾದದು ಹೇಗೆ) ವಿಚಾರಮಾಡಿಸಕಿ ಆ ಚೂ ಫಾ 

ನೋಟಕ್ಕೆ ತೂಕವೇ ಹೊರತು ಕೆ ಕೈಗೆ ತೂಕವಲ. ಕೈಗೆ ತೂ Bio 
ದರೆ ಒಳಗೆ ಕಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವದು? Ra ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ̀ ಸೋರೆಯ ಬುರುಡೆಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಕ್ತಿನ ಗಟ 

ಯಷ್ಟು ಕೂಡ ತೂಗಲಾರದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತ 
ಬೇಕಾದರೆ ನೀಶದ ಹೊಗರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದಲಿರುವ 

ಜನರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಭಾರದ ಮೇಲೆ ತೂಕನೇರುವದು. ಅಶ್ವಶಕ್ತಿಯೆಂದ 
ರೇನು? ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದೇಹನೆಂದೂ ಚಾ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ 

ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ನಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶರೀರವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಧೀನ 
ವಾದದು ; ಆದರೆ: ಮನಸ್ಸಿನ ಆಜ್ಞೆ ಯಾದ ಮೇಲೆಯೇ ರರೀರವು ಕೆಲಸ 

ವನ್ನು ಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಸ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಯೋಗ್ಯ ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 

ಇಲ್ಲದೆ ರಿಂದ ಶರೀರದ್ದೆ (ನೂ ತ್ತಾ ವಲ್ಲ. ಆದ ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಮ 

ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯೆಂದರೆ 
ಮನಸಿನ es ಬುದ್ದಿಯ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂಚೆ 

ಲವಾಗಿರುವದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ. ಆ ಚಾಂಚಲ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ 

ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತವಿವೇಕಸ್ವರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಳಿಕೆಯೊಳಗೆ ಮನಸ್ಸ 



ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಪಾ ಶಸ್ತ್ರ ೧೫ ಸ 
—) 

ನ್ಸಿಟ್ಬು ಅದನ್ನು ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿ ಗೊಂದು ಬಗೆಯ 
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ಕಾಶವುಂಟ.  ಅದೇನೆಂದರ;: ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಗೂ 

ಕೂಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಜೀವಕಲೆಯೆಂದೂ ಅತ್ಮ 

ರಬ್ದಕ್ಕ ಚರ ಬಗ್ಗದ ಆದ್ದ ರಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಜೀವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅತ್ಯಂತಸ್ರೇಯಕ್ಕರನಾ 

ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉವಾಯವಿರುವದು. 

ದಿಂದರ ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ. ಪರಮಾತ್ಮನ: ಜೀವಸ್ವರೂ 

ಇರಭೂತನಾದಂಥವನು. ಜೀವನಿಗೇನಾದರೂ ಸಾಮ 

5 ಅದು ಈಶ ್ರರಾನುಗ್ರ ಹದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ 

” ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು LE ie 

ತಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನು 

"ವಿದೆ? ಜೀವನು 
ಪ್ರೇಮವಿರೇಷದಿಂದ ಆ ಪ se ಧ್ಯಾನಮಾಡುನನೊ 

ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಕ ಜೀವನೊಳಗೆ ಒಡೆದು ಮೂಡು. 

ವದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರಮಕರುಣಾಸಾ ಗರನು ಮತ್ತು ಯಾರು ಏನನ್ನು 

ಬೇಡಿದರೂ ಕೂಡತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು 

ಎ 
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ಬೇಡುವದೊಂದೇ ತಡ; ಅನನು ಅದನ್ನು ನೀಡುವನು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ 

ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ, ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಮಾತಾನಿತೃ 
ಸ್ವರೂಸನಾದ ಅವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡುನನು. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೆ ಒಡನೆ 

ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗಾಗಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಯೇ ತುಂಬುನನು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವೇ ಈ 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನಶ್ಶಕ್ತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೊ! ಜನಗಳ ಕಾರ್ಯವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗದೆ ಇರುವದಕೆ 

ಈ ದೈವಿಕಶಕ್ತಿಯ ಅಭಾವವೇ. ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 

ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಸಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುನವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು 
ಉಸುಸನೆಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ಸಿಟ್ಟು ೮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯ 

ಬೇಕು. 

ಮುಖ್ಯತಾತ್ಸರ್ಯನೇನೆಂದರೆ : ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತಿರೋಭಾವವೇ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರ ಕಾಲಕಸವಾಗಿಮಾಡುವದು : ಆವಿರ್ಭಾವವೇ ನಮ್ಮನ್ನು 

ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳ ಶಿರೋಭೂಷಣನಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ 

ನಾವು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಇತರರ ಮುಂದೆ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು 

ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದಿ ಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ 

ಕೊಂಡರೆ ಸರಿ; ಸಮಸ್ತಸಂಪತ್ತುಗಳೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ 
ಕೊಂಡು ಬರುವವು. ಯಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸು 

ತ್ರೇವೊ ಅಂಥವರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಜ್ಯೋತಿ 

ಯನ್ನು ನಿವಾಳಿಸಿಹಾಕುವದ್ಕು ಭೌತಿಕಸುಖಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹೇಂದ್ರಿ 

ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಭೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಮುಂದು 

ತಾನು ಮುಂದೆಂದು ಬಂದರೂ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಬಣಿವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಹಾಯಗೊಡದಿರುವದು  ಯೋಗ್ಯಕಾರ್ಯನನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಾಗ 

ಅದರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳೊದಗಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ 

ದಿಂದ ಮೈ ಗೊಡುವದು, ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳೂ ಹೊರಬೀಳು 



ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ೧೭ 

ವಂಥ ಸಂಭವವು ಬಂದರೂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೂದ 

ಅಳಯಷ್ಟೂ ಕದಲದಿರುವದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೆದರದಂಥ ಧ್ಭರ್ಯ 

ನಿದ್ದರೂ ಪುಷಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರ ಹೆದರುವದ್ದು, ಹಿಡಿದ ಪಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡದಿರುವ 

ಗುಣಖೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ದೋಷವನ್ನು ತಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುವದು ಮತ್ತು ಲೋಕನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಸುಖಸಾಧನೆಗಳ 

ಬಯಕೆಯೆಂಬ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ವೈಮರೆತಿರುವಾಗ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರೇಮ 

ವೆಂಬ ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಹಭುನವನ್ನು ಕಳದುಕೊಳ್ಳುವದು--ಇಂಥವುಗ 

ಳಲಾ್ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರ 

ಗಣ ಉಪಕರಣಗಃ ೦ದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂಥವುಗಳಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಸಾಧಾ 

ರಣಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಉಂಟು. ಆತ್ಮರರ್ಕಿಯೆಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸದ ಮೊನೆಯ ಮುಂದೆ ಉಕ್ಕಿನ 

ಕತ್ತಿಗಳ ಮೊನೆಯು ಒನಕೆಯ ತುದಿಯೇ ಸರಿ. ಭೌತಿಕಪ್ರಭಾಮಂಡಲ 

ಗಳ ಕಿರಣಗಳು ಕಲನವ್ರ ವಸ್ತುಗಳೊಳಗೆ ತೂರಲಾರದಿ ಕಲವು ಕಡಿ ನೆರ 

ಳನ್ನು ಬಿಡುವನು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾಮಂಡಲದ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ 

ತಡೆಯಿಲ್ಲ; ನೆರಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರದಂತೆ ಅವು ಎಲ್ಲೆಕ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗುವವು. 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಅಖಂಡಭೂಮಂಡಲವೂ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಕಡ್ಡಿ 

ಯಾಗುವದು. ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಾಳವೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯ ಕಾವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತು ಇದುವರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ 
ಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಉಳಿದ ಸರ್ವತೇ 
ಜೋರಾಶಿಗಳೂ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದಿನ ಮಿಣುಕುಹುಳದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು ಬೇರೆ ಯಾವದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಕಾ 
ರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. 

ಕಂ ಗುಣವನೆ ಪಡೆ ನೀಂ ಯತ್ನದೆ | 

ಕ್ಷಣಿಕಾಡಂಬರದೆ ಗೌರವಂ ಬರ್ಪುದೆ? ಪೇಳ್ ॥ 

ಇನಿವಾಲಿರದಿರೆ ಗಂಟಿಯ | 

ಗಣಗಣಕಾಕಳಿನ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚುವದುಂಟಿ? | 

EWI 



ಆಂಡ 

ಚು 

ಗು 
೧ ಪರ 

(೧ 

ಆ 
ಆ 

ಲ 

5: 
ಬ 0d wd 

ಜ್ 

ಕಾಮಧೇನುಗ 

ರಾಕ್ 4 

ಆಜ lad ಮೋರು ೮ 
pS 

ಹ edn ರಾ ಸಾಸ ಕಾ ಅರ್ 

ಸದ್ವಂಶದ 

ನರಿಪೂ 

ಸ
 

32 

ಜ
್

 

£
4
3
 
ಇ
ತ
 172 

3
B
 
ಇ
 

ಇ2 
oo 

Y
e
 

3
2
 

1
 
p
 

ಸ
 ೦ 

M
C
 

56 
ಕಿ 

ಡ
ಿ
 

3
2
 ¢o 
(
o
e
 

2
 

ಟಕೆ 
12 

2೫ 

- 
ಇನ 

ಬಪ್ಪಿ 
ಸೂ ಇಟ್ಟಿ 
ನ
ೆ
 

“
ತ
 
1
 

ಸ
 

1
₹
 

3
 

| 
೧
%
 

1
 

ಹ
 

13 
A
 

A
 

1
)
 

ಇ
.
 

೩ 
ನಡೆ 

ಈ
)
 
“
a
 

We 
Fa 

9) 
ಣೆ 

P
 

wm 
"a 

ಬ
 

p
e
,
 

C
R
 

ಇದ್ರ 
ಜ
ಿ
 

12 
ಆ
 

ಇ
 ತ
 

C
S
C
 

D
Y
 

1
2
 

Y
a
 
ಸ
 

ಇ 
Y
e
 

1
3
-
 
k
D
)
 

3
3
)
 

ಪ
ಗ
ಲ
್

 
4
 

ಡ
್
ಡ
 
[
 

ಗ
ಿ
 

ನ 
ಇ
ತ
 

“Ya 
6
 

ಸ
 
3
 

ಹ್ಮ 
B
3
8
 

ಕ
ಿ
 
ಯ
 

೨
 

1
3
 

N
Y
 

೨.32 
ಣ
ಿ
 | 

1 WP 
© 

1 3 
Ne: 

» 
Hl 
ಟ
್
ರ
 

೯ 

3
 

ಸ 
ಇ
 
3
 

ಕ
 
3
 

12 
ತ 

79 
Y
e
 

4 

ವರೂ ಅಕಾ 

ಕಾಲುಗಳೇಳುವದಿಲ್ಲವೂ ಬೆ 

ಛೆ 
ಕ್ಕ) 

€~ 

ho] 

_ 
2 

f\ ದರೂ ಯ ರು 
{\ 

ುಮಕೂ 

ಗ್ೆ 

ed 

ಎ 

(ಟ್ 

ತ್ಕ 

[v4 

ಮ ಬರ ಚಾಚಾ ಇಟ 

ಟ್ ೦೨೬ ಓಟ 

- 

ು ಹೂಂದಿಕೂಂಡಿರು me 
td ಹೂಂ 



ಎ೨ ತ 

ಗಿ ಮಾ ಆಳ / ಹ ೨ | ಗಿ ಐ ಎಂ) [eS ೦ ಉಪುಗ್ಮಿ. ಎಜಿ ತನಿ ತ ಸಮದ ತ್ಯ ಚಿ ಇಷ ಯಾತರ 

ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನೂ ಜನರು ವೈವೀಸಂವತ್ತಿ ನವರು. ಈ ಜೈವೀ 
‘ ಗ್ರ 

ಸಂಪತ್ತು ಮೋಶಕ್ಕೆ ನಾಧನನ:ಗುನಸು. ಹೀಗೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ "ನರ 

ಸಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಅಗುನಪಿಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ಅಸಾಧ್ಯವಾದದಿ ಸ್ಟೇನಿ? ಐಹಿಕವಾದ ಸರ್ಷಸಂಪತ್ತೂ ಈ ದ್ರನೀಸಂಪ 

kd 

ತ್ಲಿನ ಕಾಲಕಸವಾಗಿರುವದು. ಆತ್ಮರಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಸೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳ 

ಬಲ್ಲಂಧವರ ಹುಟ್ಟುನಿಳಿಗೆ ಈ ವ್ಲಿರಿಗಂಪತ್ತಿಗವರ ಮನೆತನವು ಒಳ್ಳೆ! 
ಆ ಸ್ಯಾ ಇ 

ಹುಲುಸಾದ ಭೂಮಿ. 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನ ಣಿ “ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸುರ್ಭ್ಯ್ ೯ವು ಒಮ್ಮೆಗೇ 

ನದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂ ವಿಲ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಡೆಯುತ್ತಾನೆೊಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಆಕ್ನಶನ್ನಿಯ ದಿಜಾರಕ್ರೂ ಅನ್ರಯೆಸುತ್ತ:. ಆತ್ಮ 

ಸ್ರ ತ ಸ ತ್ರ | 

ರತ್ತಿಗೂ ಪರಯಾತ್ಮನಿಗೂ ದೂನವಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೆಂಬುವದು ವರಮಾ 

ತ್ಮನ ನೀಠವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು... ತಾನು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಸ್ಪಲದಲ್ಲಿ 

ತನಗೆ ಅನುಗುಣ ಪೀಠದ ಸಿವತೆಯು ಆಗಿರುವದನ್ನು ಮನಗಂಡ 

ಹೊರತು ರುಜನು ಅತ್ತಕಡೆಗೆ ಕಾಲೆ ನೆಯುವದಿಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ಆತ್ಮ 
ಶಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ಣನಾದ ಹೊರತು ಯಾರ ಶೃದೆಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನು 
ಆನಿರ್ಭವಿಸುವದಲ್ಲ.  ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಅವನ ಪೀಠವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ 

ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೊರತು ಸುಕ್ತಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಾದೀತು? ನರ 

ಮಾತ್ಮನು ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆ ಯೂ ವ್ಯಾ ಸಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ 

ಈ alk ಹೊರತು ಅವನು ಹೊನದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಗೊ 

ದಿಲ್ಲ; ಅದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೀಠವಿಲ್ಲ 

BY ts ಎಲ್ಲಿಯೊ ಕಾಣಿಸಿ ೂಳ್ಳದೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಯೇ "ಇರುವನು. 

ನಾವು ನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯ ಪೀಠವನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿದರೆ ಒಡನೆ 
ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈದೋರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೂ ಪರ 

ಮಾತ್ಮನಿಗೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಹಿ “ಸರಿಪೂರ್ಣ 

ತೆಗೂ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವು ಅಗತ್ಯ. 
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ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೈವೀಸಂಪ ಪತ್ತನ್ನು ಸಾಧನೆಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವರಪ್ಪೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ: 

ಅದಕೆ 1 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇಹವು ಮಣ್ಣು ಗೂಡಿ ನ ನಾಶವಾದರೂ ಅದ 

ರೊಳಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಾಶನಾಗುವದಿಲ್ಲ ಸತ್ಸರ್ಮವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ ಯಾವನೂ ಸಗಳ! ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಸತೃರ್ಮವು ತನ್ನ ಒಡೆ 

ಯನಿಗೆ ತಕ್ಸ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಪಿ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ಟೀತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಆ 
ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಯೆ" 
ತೀರಬೇಕು. ಅನನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹೋದಕೆ ಆ ಸತರ್ಮವು ತನ್ನ ಫಲ 

ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದು ಶ ವಲ್ಲ. ಯಾರು ಸತ್ಸರ್ಮ 

ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸ ಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ 

ಸಾಯುವರೋ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರ ವನ್ನು ಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಇಂಥವರು ಹಟ್ಟಿವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಲವು ಯಾವದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಬ್ಬು ಹುಟ್ಟೀತೇ? ಆದ ರಿಂದ “ಭಗವಂತನು ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಶೇನೆಂದಕೆ- ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನ ಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ 

ಹೋಗಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೇ ಸುಶೀಲರಾದವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ 

ರಾದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ನೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಆತ್ಮಪ್ರಾಸ್ತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಸರಿಯ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೂಗಿಗೆ 
ಹೆತ್ತಿದ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಐಹಿಕಸುಖನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಸಿನೋಡುತ್ತಿರುವದೇ 

ಸರಮಾವಧಿಯೋ?” ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ; ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಯತ್ನವು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ-ಅವನು ಬುದ್ದಿನಂತರಾದ ಸಿದ್ಧರ ಕುಲ 
ದಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಸೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಂಡನರ ಅಥವಾ 

ಆತ್ಮಪ್ರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿಯೇ, ಹುಟ್ಟಿ ಸೂ 

ಇನ್ನೂ ನಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಪೂರ್ವಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವು ಬಡ 

ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದಪ್ರಾ ಹ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬರೀ ಆ ಪ್ರಾ ಹ್ರಿ 

ಯೊಂದೇ ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಯಷ್ಟು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ 
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಷ್ಟು ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಲ್ಲದ ಇತರ ಸತ್ಸರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ 

ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೋ ಸಿದ್ಧರ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೊ 
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ಜನ್ಮವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಿ 
ಕೂಳ್ಳುವನನೂ ಆತ್ಮಮ್ರುಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನನೂ ಆಯೇ 

ತೀರುವನೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಉದಾಸರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅಹಲ್ಯಾ 

ಬಾಯಿಯು ಭಾರತೀಯಧರ್ಮದ ಜೀನಜ್ಯೋತಿಯೆಂದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ 

ಳಾಗಿರುವಳಸ್ಟ. ಯಾವಾಕೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಣರನ್ನು ಸಾಕ್ಸಾದ್ಬ್ರ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂ 
ಸರೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಳೋ ಯಾವಾಕೆಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವೇಶ್ರ ಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಚಾ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ಳೋ "ಯಾನಾಕೆಯು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ ಪ್ರಚೆಗ' 

ಮೇಲೆ ಮಾತೃಪ್ರೆ ಮನೆಂಬ ಅವ 

ಉಜ್ಜೀನನ ಸೊಳಿಸಿವಳೋ ಅಂಥೇ ಅಹಲ್ಯಾ 

ಪುತ್ರನ ನು ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದನು.. ಎಂಥ ಪುತ್ರ? ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಾದ 
ನವು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇನು? ಹಾಯ್! ಹಾಯ್! ಅಹಲ್ಯಾಚಾಯಿಯ 

ಮಗನಾದ ಮಾಲೇರಾಯನು ಜೋಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಳುಗಳನ್ನಿ ಟ್ಟು ಬಾ ಕ್ಟ 

ಣರ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು; ತಂಬಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ವ ಪೂಜ್ಜರ 

ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿನು; ತನ್ನ ಕ್ಸೈಕಳಗಿನನರ ಮೇಲೆ ಕೃಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 

ಛೀಗುಬ್ಬಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನು: ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು 
ಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಹ ವಾಗಿ ತಾನೂ ಮರಣದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತುಬಿದ್ದನ ನು. 

ಆದ ರಿಂದ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ದ ವರಿಗೆ ಬರೀ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರವೇ 

ಪ್ರಥಾನಫಲವಲ್ಲ. ಜನ್ಮನ್ಸಾನದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರವೂ ಇದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ 

ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಇದು ಬೃವೀಸಂಪತ್ತಿ ನ ಮುಖ್ಬಫ 

ಇನ್ನು ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲದ ಯೋಗ್ಯತೆ 

ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದು, ತನ್ನೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರವಾಹ ಹನನ್ನು ಎಲ್ಲರ 

ಮೇಲೆಯೂ ಹಾಯಿಸುವದು, ತನ್ನ ಸ್ಪಿತಿಗೆ ಮಾರಿದ ಸಾರವನ್ನು ತ ತನ್ನ ಲ 

ತಾನೇ ಆರೋಪಿಕೊಳು ನದು ಸಟ್ಟಾ 'ಗುವದ್ಗು ಕಲ್ಲೆ ದಿಯವನಾಗುವದು, 

ಯಥಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದಿರುವದ ತ ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತಿನ ನುಖ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತಲೇ ಯಾವದನ್ನು ಮಾಡ 
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ಬೇಕೆಂಬುದೂ ಯಾವದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂಬುದೂ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಸೆ 

ಹೋಗುವದು, ಅವರ ಮನೋವಾಕ್ಯಾಯಗಳ ಶುದ್ಧಿಯು ಹಾರಿಹೋಗು 

ವದು; ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ದವಾದ ಸದಾಚಾರಗಳು ಮಾಯವಾಗು 

ವವು; ಸ ಸತ್ಯವು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಲಾರದೆ ಹೋಗಿ, 

ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲನೆಂತಲೂ ಇದರ ಕಾಣುನಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ 

ವೆಂತಲೂ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಈಶ ,ರನೂ ಇಲ್ಲವೆಂತಲೂ 

ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬೀಳುವವು: ಹೊರಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂಬವ ನನ್ನು ತಿಳೆನು 

ವದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಉಷಪೇಶನೆಂಬ ವೇದಾಂತಗಳ ಸಿದ್ದಾ ಂತಕ್ಸೈ ನಿರೋಧ 

ವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲಾ. ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಭೋಗಕ್ಕಲ್ಪದೆ ಮತ್ತೆ (ತಕ್ಟೂ 

ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ನಿಚಾರಮಾಡುತ್ತ. ಅನರು 

ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಕ್ಷುದ್ರಬುದ್ಧಿ ಗಳಾಗಿ, ಪಾಪಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೂರ 

ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ. ̀ ಕೋಕಕಂಟಕರಾಗುತ್ತಾ ರೆ. ಅನರ ಚ 

ಎಂದಿಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗುವ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುನದಿಲ್ಲ. ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ 

ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ 

ಯನ್ನು ವಹಿಸಿ, ಅವರು ಆಡಸ್ಟು ನಿಷಯಸುಖವನ್ನು ಅನ ಭವಿಸುನದರ 

ಹೊರತು ಹೆಚಿ ನಿಲ್ಲ ವೆಂಬ ನಿಜ ಜಕ್ಸೆ ನಿಂತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 

ಅವರು ಅನೇಕ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ತಳಮಳವನ್ನು 

ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ದುಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 

ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಹಾಕುನದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಪ ಪ್ಪುತಿಳುವಳೆ ಛಿಕೆ 

ಗಳಿನೈಪ್ಟೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು! ಸಗ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತು ಇನ್ನು ಇಂಥ 

ದ್ದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ; ಈಗ ನನ್ಮುಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದೆ; ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ 
ಇಷ್ಟು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡೆವು; ಇತರರನ್ನೂ ನಾವು 

ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇವೆ; ನಾವೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳುಗಳು; ಎಲ್ಲ ಸುಖ 

ಸಾಧನಗಳೂ ನಮಗಾಗಿಯೇ ಇರುವವು; ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನೆರ 

ವೇರಿಯೇ ತೀರುತ್ತವೆ; ನಮ್ಮ ಸಮಾನರಾದ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; 

ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರು; ನಮ್ಮ ಕುಲವೇ ಸೆತ್ತುಲ. ಹೀಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 

ತಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ' ತಾವೇ ಶರಣುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವವರಾಗಿ ಮನೋನ್ಮತ್ತರಾಗಿ 



ವರ್ತಿಸುವರು. ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೇವತಾಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ 
.ದುಂಟು, ಅದು ಬರೀ ಹೊರಗಣ ತೋರಿಕೆಯ ಮಾತ್ರದ್ದಾಗಿರುವದು. 

ಅದು ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿರುವದಿಲ, ಯಥಾರುಚಿಯಾಗಿರುವುದು. ಇಂಥ 

ವರಿಗೆ ನಿತ್ಯನರಕವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನಾದೀತು? ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತನ್ನಾ 

ಶ್ರಯಿಸಿಡಥಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತೆಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಗೂ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 

ವಾದ ತೊಡಕು ಹೆಚ್ಚು ವಡೀ ಫಲವಾಗುವದು. ಇಂಥ ಜತ ನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ 

ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ el ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಚ 

ಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಸಿ pss 

ತ್ತನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾ ಬಾಯಿಂದ ಸಿ ವೀಸಂಪತ ತ್ರಿನ 

ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಆಸುರೀಸಂಪತ್ತಿನ ಉಕ್ಷಣನನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಫಲವನ್ನೂ 

ಕೀಳದ ಅರ್ಜುನನು ತಾನು ಯಾವ ಸಂಪತಿ ತ್ರಿನಲ್ಲದ್ದೆ (ಹೋ ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ 

ತಾನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನು “೨ರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಕಳವಳ 
ಗೊಳ್ಳಬೇಡ.. ನೀನು ದೈ ವವಂಪತ್ತ ತ್ರಿನ ಸತ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ದವನಾಗಿದ್ದಿ” 

ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಸಂತಯಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮೋನ್ಸತಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ವಂಶದ ಅಗತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. 

ಸದ್ವಂಶವು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದರ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಸಾಮ 
ರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು. ನೋಡಿರಿ ಮೇವಾಡದ ರಾಜಪುತ್ರರು ತಮ್ಮ ವಂಶ 

ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತಾಯಿಬೇರೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಮಾಡುವರು. ಲವನ 
ಚಂತ್ರಿ ಯು ಬರೀ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ; ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ 

ವನ್ನೇ ಬೆರಗುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಯ 

ಮುದ್ದುಮಗ. ಶ್ರೀರಾಮನು ತಾನು ಮನುಷ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಕ್ಷ 

ಸಾಧಿಸನಾದ ರಾವಣನ ರಕ್ತವನ್ನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿ ಅದರ ತಣ್ಣಿನಿಂದ 
ಭಾರತಭೂಮಾತೆಯ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕೇರ್ತಿ 

ಚಂದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳಗಿರುವನಷ್ಟೆ. ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ, ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಂತ-ಮೊದಲಾದ 

ಅಸಾಧಾರಣಪರಾಕ್ರಮಿಗಳ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಇವರೆಲ್ಲರ 

ಕಚ್ಚಿಡಿಗಳೂ ಲವನ ಕೋಮಲವಾದ ಪೃಡಯನೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಈಸು 
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ಕುಂಬಳದ ಬರುಡೆಗಳಾದುವು. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಯಜ್ಞಾ ಶ್ಚ ಶ್ವವನ್ನು ಎಳೇ 

ಹುಲ್ಲಿನ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಾಳ ಕೇಕಂಬಕ್ಳೆ ಕಟ್ಟ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಇತರರ ಸಹಾ 

ಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ಕ್ಸಾ 3 ತೇಜಸ್ಸಿನ ಉಜ್ವ ಲತೆಯಿಂದಲೇ 

ಅಸರಿಮಿತನೇನೆಯ ಮತ್ತು 4೫. ೦ಪನ್ನರಾದ ರಾಮಲಳ ಕ್ಷ್ಮಣಾದಿ 

ಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಧನವನ್ನು "ಮಾಡಿದಂಥ ಲವನ ಕೈಚನಕವು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ 

ಗಳ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಅಸಹಾಯಶೂರ 

ನಾದ ಆ ಲವನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಅವನ ರಕ್ತಧಾರೆಯು ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದು 

ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಿಸಿಯು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುವದು, 

ದೇಶಾಭಿಮಾನಕ್ತಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಕ್ತಾಗ ಪ್ರಾ ಣಾಂತದನವರೆಗೂ 

ಹೋರಾಡುವ ದರಲ್ಲಿ ಮೇವಾಡದನರು ಅಗ್ರಗಣ್ಣರಾಗಿರುವರು. ಈ ಮನೆ 

ತನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಾ ಮಸಿಂಹನೆಂಬೊಬ್ಬ ನ ಜನ್ಮವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ನೀರಾನೇಶ 

ವನ್ನು ನಿವರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು. 

ಅನನು ಒಂದು ಧರ್ಮಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈಗೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಸ ಒಂದು 

ಕಾಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆಗೆಯದೆ 

(ಸಡಿಯಮುಂದಿಡೆ ಸ ರ್ಗ ; ಅಡಿಯ ಹಿಂದಿಡೆ ನರಕ ; 

ಅಡಿಗಶ್ವ ಮೇಧಫಲನಕ್ತು ; ; ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮಡಿಯಲೇ ಬೇಕು ಸರ್ವಜ 

ಎಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಾಡಿ ಬೇಹನೆಲ್ಲ ಚೂರುಚೂರಾಗಿ ಕಡಿದು ಬೀಳುವವರಿಗೂ 

ಉತ್ಸಾ ಹೆದಿಂದ ಮುಂದುನರಿಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರ 

ಗಳಿಂದ ಮೂಡಿರುವದು. ಈ ಸಂಗಾ ೨ ಮಸಿಂಹನ ಮುಮ್ಮಗನಾದ ಪ ಪ್ರತಾಪ 

ಸಿಂಹನು ತನ್ನ ವಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನರ. 'ಶಿಖ 

ರಕ್ಟೇರಿಸಿದನು. ಆಕ್ಬರನ ಮಂಕುಬೂದಿಯು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಪುತ್ರ 

ರನ್ನೂ ಮರೆಳುಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಬೇಳುವೆಯು ಪ್ರತಾಪನ ಮುಂಜಿ 

ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸರಂಪರಾಗತವಾದ ಕ್ಸಾತ್ರತೇಜಸ್ಸಿನ ಪವಿತ್ರರಕ್ಷದ ನರ 

ಮಾಣುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧ ತೆಯನ್ನು ಳೆದುಕೊಳ್ಳ ತ ಎಲ್ಲಿಯಾ 

ಡಕೂ ಅಜ್ಞಾ ತವಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ ಕ್ರತಾಪನ ಮನೆತನ 
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ದಲ್ಲಿಯೇ. ಪ್ರತಾಸನು ತನ್ನ ಪ್ರತಾಪದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಾದು 
ಕೊಂಡು ಎಂಥ ಮಹತ್ತಾದ ದುಃಖಕ್ಟೂ ಏಜಿಗೆಡಜಿ ಸ್ವಜಾತಿಯ ಯಶ 

ಸರ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ನಿನಿಯೋಗಿಸಿದವ 

ನ ನ ಜಾ ಜಾ ಪು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ರಾಜಪುತ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿವಾಗುವಂತೆ ಅವನು ಹಾಕಿದ ಜಗು 

ಈಗಲೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವೇನೆಂದರೆ: “ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ 

ಚಿತ್ತೂರಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ನಿಶಾನೆಯ ಸಟಸಟಧ್ವನಿಯಿಂದ 

ಗುಡುಗುಟ್ಟು ವವರೆಗೂ ಕುಲಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಯಾವ ರಾಜಪುತ್ರನೂ 

ಕ್ಲೌರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಕೂಡದು; ಭೋಜನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟಿ 

ಗಳನ್ನು ಉಪಭೋಗಮಾಡದೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಣ್ಣಬೇಕು, ನಿದ್ರಾ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತಗಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗದೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ 

ಮಲಗಬೇಕು; ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡದೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು; 
ರಣಭೇರಿಯನ್ನು ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕು.” ಈ ನಿಯಮ 

ಗಳು ಈಚೀಚೆಗೆ ಕಾಲವೈ ಸರೀತ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಥಿಲವಾಗುತ್ತ ಬಂದಿ 

ದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವು 
ಗಳಾಗಿವೆ. ಆ ರಾಜಪುತ್ರರು ಈಗ ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಉಂಡರೂ ಅದರ 
ಕೆಳಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ; ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರೂ 
ಕೆಳಗೆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಯನ್ಸಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಇತರರಿಗೆ 

ಸೂರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧುವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ 
ಕ್ಭಾಗಿ ಪರಧರ್ಮದವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ಕಾಯುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿನಂತಥಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹನವಾದೀತು? ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಂತನು ತನ್ನ ಪಂಚ 

ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವದಕ್ಕೂ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವದೇಶ 
ವನ್ನು ಸೂರೆಗೊಡುವದೆಂದರೆ, ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲಂಕಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇ 

ಕೆಂದರೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹನ 
ವಾಗದ ಮಾತು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸುವದು ತನ್ರ್ಟಿಂದಾಗಲಿ, ಆಗದಿರಲಿ; 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಮಹತ್ತ್ವ 
ಟ್ ಅದರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮಹೆತ್ತ ಕೆ 
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ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ. ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ದೈವೇಚ್ಛೆ ಗಥ್ಭೀನವಾಗಿರುವದು. ಕಾಯ 

ಸಾಧನೆಯು ಪದಸೇಶೈಗರನವಾಗಿದನನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಜಾತ್ಕ 
ಸಾಧಿಸಬೇಕು; ಅಥವಾ ಸ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯಜಿಕು. 

ಇದೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಸತ್ತುಲಪ್ರಸೂತನಾದ 

ಪ್ರತಾಸನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಳ ದುಂಬಿಕೊಂಡು ತೋರಿತು: ಅನನು ತನ್ನ 

ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂ ರಿನ ಸ್ಪರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ ಸಾಧಿಸುವಜಗದೆ ಹೋದರೂ 

ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ) ಮರಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ 
ಚಿತ್ತೂರಿನ ಕಡೆಗೇ ತಿರುಗಿಸಿ ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಚಿತ್ತಾರನ್ನು ತುಂಬಿ 
ಕೊಂಡೇ ಕೊನೆಯ ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದನು. 

ಸತುಲಪ್ರೆಸೂತರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾರಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಎರ 

ಡನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯನ್ನು ಮುಂಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಶಿವನ ಚಾಲುಕ್ಯ 

ವಂಶವು ನಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾದದ್ದು. ಎರಡೆನೇ' ಪುಲಕೇಶಿಯ ತಾತನ 

ಹೆಸರು ಒಂದನೆ € ಪುಲಿಕೇಶಿ. ಆ ಒಂದನೇ ಪುಲಿಕೇಶಿಯು ತನ್ನೆ. ಸಮ 

ಕಾಲಿಕರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಣವೀರಾಗ್ರ ಚಿಯಾಗಿದ್ದೆದ್ದೂ' ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೋತ್ಛಷ್ಟ 
ವುದ ಅಶ್ವವೆ ಮೇಧಯಜ್ಞ ವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಧರ್ನುವೀರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ದನು. pe ಮುನ್ಮುಗನಾದದ್ದೆ ಕೈ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಎರಡನೇ 

ಪುವಿಕೇಶಿಯು ಒಳ್ಳೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮ್ಮನಾಗಿ ಧರ್ಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನನ್ನು 

ಖಾ ಪಿಸಬೇಕೆಂದು 'ದಕ್ಞಂಹಿಂದೆಸ್ನಾ ನವನ್ಮೆ ಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಾಹುಬಲದಿಂದ 

ಆಕ್ರಷಿಸಿದ್ದ ಲ್ಲದೆ ಉತ್ತ ಸ್ ನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರ ತಿಮವೀರನಾಗಿದ್ದೆ 'ಹರ್ನ್ಷ 

ವರ್ಧನನನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಗುಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು. ಹಮ್ಮೆಟ್ಟುವಂತೆ. ಮಾಡಿ 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ದಿಗಂತನಿಶ್ರಾ ತವಾಗಿ ಹೆರಡಿದೆಜೆ. ' ಹೀಗೆ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಂತರ ಪೂರ್ವಸಂಸ್ಥಾ ರಕ್ಕೆ ಸದ ಂಶವ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ಹುರುಪು 

ಗೊಡುವದು. 

ಉಸಳಿ: 



ಸತ್ಸಂತತಿಯ ಸಾಧನ 
ಲಾರಾ ಅಧಾ 

ಸ್ಮ ಸಾಧನನಾದಂಥ ಮತ್ತು ಸರ್ಮೋತ್ವ ಎಸ್ಸೈವಾದಂಥ ಆ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ,ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ 
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದು 
ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿನವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ರ ನುನೋಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 
ಫೆ ್ರೇರಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಷಡ್ತು ಣೈ ಶ್ವ ರ್ಯಸಂಪನ್ನ ನಾದ ಶ್ರಿ ಕೃ ಷ ನನು ದೇವೇಂದ್ರನ 

ರ್ಧಾಸನನನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡಂಥ ಸತ್ತ *'ಶೀಲನಾದ ಅರ್ಜನನಿಗೆ ಮನೋ 
ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಸದೇಶಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 
ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ “ಹೆ, ಕೃಷ್ಣ ' ಮನಸ್ಸೆ ಂಬುವದು 

ಹರಿದಾಡುವ ಸ್ವಭಾನದ್ದು; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಶರೀರವನ್ನೂ. ಇಂದಿ  ಯಗಳನ್ನೂ 
ತನ್ನ್ನ ಆಜ್ಞಾ ್ರಾ ಧಾರಕಗಳನ್ನಾ ಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವಂಥದ್ದು. ಅದೆರ ಉಪಟಳ 
ನನ್ನು ತಡೆಯುವ ದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ 

ಮಣಿಯತಕ್ಕದ್ದ ಲ್ಲ. 'ಹಳೆಯನ್ನು ಮೂಟೇ ಕಟ್ಟುವದು ಹೇಗೆ ಅಶಕ್ಕವೊ 
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದೂ ಗಿ ಅಶಕ್ತ ವು” 

ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾ ಕೆ ಹೀಗೆಂದಮೇಲೆ ಶ್ರಿ ಕ್ಸ ಸ್ಲನಂಥ RES 

ನಿಗೆ ಸರಮಸ್ರಿಯನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೇ ಅದು" ಇಷ್ಟು ಕಠಿನವೆನಿಸಿರುವಾಗ 

ಉಳಿದ ನಾಡಾಡಿಯ ಜನರ ಪಾಡೇನು? ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಭೌತಿಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದ ಬರೀ ಪ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ 
ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಂಥ ದೈನೀಸುಪತ್ತು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪರ 

ಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ 
ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನು 
ಷ್ಯನು ಆ ಶಕ್ಷಿ ನ್ನು ಪಡೆ ಯುವದಿಲ್ಲವೊ ಅಲ್ಲಿಯನರೆಗೆ ಅವನಿಗೆ: ಮನು 
ನ್ಯತ್ವನಿನ್ನೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವದು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆ ಆತ್ಮ 
ಶಕ್ತ ಯ ವೈಭನವನ್ನು ತಾನೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಕುಲಕೋಓಯನ್ನುದ್ಧಾ ರ 

ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ತತೆಯನ್ನು ನಡೆಯುವ. ವಿಷಯಶಲ್ಲಿ ನರಾಕೆಯುಂಲಾ 

ಸ್ಥ 



೨೮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ದರೂ ತನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಶ್ಸಂತತಿಯಾಗುವಂತಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ 

ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತತಿಗಾಗಿ ಬಾಯಿನೀರು ಸುರಿಸುವದೇಕೆ? 

ಮಕ್ಕಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಆನಂದವು ದೊರಕುವದೆಂದಲ್ಲವೆ? ಮನುಷ್ಯ 
ನಿಗೆ ಆನಂದವು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ; ದುಃಖವು ಪಾಪದ ಫಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ 

ಬಹುಕಾಲ ಮಕ್ಕ ಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಹೆಳೆ ದುಃಖನೆನಿಸು 

ನದು, ದುಃಖವು ಸಾಸದ ಫಲನಾದ ರಿಂದ ಅನರಿಗೆ ಮಕ್ಸಳಾಗದಿರುವ 

ದಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಯಾವದೊ ಒಂದು ಪಾಪವು ಅಡ್ಡ ಬಂದಿರುವ 

ದೆಂದು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಆ ಪಾಪವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸಿದರೆ ಸಂತತಿ 

ಯಾಗಲೇಬೇಕು. ಮಕ್ಪಳಿಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗನುಕೂಲವಾದ 

ಔಷಥೋನಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದುಂಟು. ಪಾಪದ ಫಲನಾಗಿ ಅನ 
ರಿಗೆ ಸಂತತಿ ತಡೆದಿದರೆ ಆ ಔಷಧೋವಚಾರಗಳ ಆಟಿನೇನೂ ಅವರ 

ಮೇಲೆ ನಾಟುವದಿಲ್ಲ.. ಔಷಧೋಸಚಾರಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಭೌತಿಕ 
ಸಾಧನಗಳು ಪಾನದ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡಲಾರಪು. ಪಾಸಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಿ 

ಪುಣ್ಯ ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಈಶ್ವರಾ 

ರಾಧನರೂಪನಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪುಣ್ಯವು 

ತನ್ನ ಉಜ್ಜ್ವಲವಾದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರಿತೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಮೂಗುಮುಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತತಿ 

ಯಾಗುನದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೆಯೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನವು. 

ಯಾವ ಆರಾಧನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಸಂತತಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವದಸ್ಟೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹೊರ 

ಹೊಮ್ಮುವ ಸಂಭವವು ಕಡಿನೆ, ಏಕೆಂದರೆ: ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಉತ್ಕಟವಾದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಕಟವಾದ 
ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಫಲಿಸುತ್ತಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂತತಿಯೆಲ್ಲ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವದು. ಯಾನ 
ದಂಪತಿಗಳು ವಂಶೋದ್ಧಾರಕವಾದ ಸಂತತಿಗಾಗಿ "ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಿಕಸುಖದ 
ಮೇಲಿನ ಮೋಹೆದಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದ ದುಂದನ್ನು ಮಾಡುವರೊ ಯಾವ 



ಸತ್ಸಂತತಿಯ ಸಾಧನ ೨೯ 

ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, 

ರಸ್ಕ ಗಂಧಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ತೊಳಲುತ್ತಿ ಸುಮೊ ಯಾವ 

ದ್ವಿಪಾದಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭ ವಿತವೃತೆಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಅರಿಗಣ್ಣಾಗಿ 

ರುವಜೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಉತ ಶಟವಾದ ಸುಣ್ಣ, ವೆಲಿಯದು? ಆದ ರಿಂದ ಅವರು 

ಕ್ಸುದ್ರ ಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮಕ್ಸಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷುದ್ರಪುಣ್ಯ 

ಗಳೆಂಬ ARN ಅವು ಬಹುಬೇಗ ನಾಶನಾಗತಕ್ತ ಪಗ ಧ್ವನಿ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಮಾತಾಸಿತೃಗಳ 18 ಸ್ವಾರ್ಥ 

ಪರವಾಗಿ ಕೊನೆಗಂಡು ವ್ರಾರಬ್ದವೆ ವೆಂಬಸ ಸ್ರವಾಹಳ್ಳೆ ಸರವಶವಾಗಿ ಸಾ ಸ್ಪಾ ರ್ಥದ 

ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದು ಒಂದು 4 ನಿರ್ನಾಮನಾಗುವದು. 

ಬೋಕದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸಂತತಿಯ ಬಿಳನಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದು ವಿಜ: 

ಆದರೆ ಸ್ರಾರ್ಥಸರರಿಂದ ಏನು Fp ಸ್ವಾರ್ಥಪರರಾದ ಮಕ 

ಳಿಂದ ಯಾನ ತಂದೆತುಯಿಗಳು ಅಭ ಭು ದಯವ ನನ್ನು ಸಡೆದಿದ್ದಾ ಕೆ? ಎಷ್ಟು 

ನತ ಹುಓ ದರೆ ಆಕಾ Wie ತೀಜೋ ಕ ಸ ಜನರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದ 

ಕರವಾದೀತು ? ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದ ಅ ಅಭ್ಯುದ ದಯಕ್ಸೆ ಸಾಧನವಾದದು 

ಬರೀ ಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; Ws ೦ತತಿ. ಅಂಥ ಸತ್ವ ಂತತಿ ಆಗಾಗ 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗಿಹೋದರೂ ಸಾಕು; ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ 
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವದು. ಒಮ್ಮೆ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿ 

ತೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ದಡವು ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ತಂಪಾಗಿರುವದು ಮತ್ತು 

ಆ ಭೂಮಿ ಹುಲುಸಾಗುವದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾದರೂ 

ಸತ್ಸಂಶತಿಯಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರ ಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಟೀ. ನಿಂದಲೇ 

ರಾತ್ರಿಯು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗುನಂತೆ. ಸೆತ್ಪಂತತಿಯಿಂದಲೇ ಜೀತದ ಅಭ್ಯ್ಯ 

ದಯ; ಸತ್ಸಂತತಿಯಿಂದಲೇ ವಂಶದ ಉದ್ಧಾರ; ಸತ್ಸೃಂತತಿಯಿಂದಲೇ 

ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸನಾಥತ್ವ. ಆದ್ರ ರಿಂದ ಕ್ಸುದ್ರಪುಣ್ಯಗಳ ಫಲರೂಪವಾದ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂತತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕದೆ ತಮ್ಯ ಬ )ಿಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತ 

ಜಾ” ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈಶ ರಾನುಗ್ರ ಹಮೂಲಕ 

ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಈಶ ರಾನುಗ್ರ ಹವೆಯುದು ಭೌತಿ 

pelosi ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿದ್ದ ರ ರೂ ಫಲರೂಪನಾಗಿ 
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ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ 

ಕಡೆ ಒಡೆದು ಕ 

ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ 

ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ತಂದೆ ಇತನ ಸಿಂಧ್ಯ. ಇವನು ಅಹಮ್ಮದ ನಗ 

ರದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸರಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ, ಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಸ ಲತನದಿಂದ ಜೀವಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ ನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಒಳ್ಳೇ ತ ಜ್ಯಾ 

ಒಂದು ದಿನ ಅಡಿಗೆಯಾಗಿದೆ; 1೫ 1 ಊಟವೂ ಮುಗಿದಿದ್ದ 
ಅನನ ಹೆಂಡತಿಯು ಎಡೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡುವ ಸಮಯ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯು ಬಂದು ಊಟನನ್ನು ಯಾಚನೆಮಾಡಿದನು. 

ಒಳಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಡಿಗೆಯು ಒಬ್ಬ ರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆಗ 

ಆನಂದರಾಯನ" ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿಯ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದು 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅತಿಥಿಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಂತೆ 
ನೀಡಿದಳು. ಹಸಿದು ಕಂಗಾಲಾ ಗಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗೆ ಅತ್ಯಾನಂಡವಾಯಿತು. 

ಆಗ ಅವನ ಹೃದಯದಿಂದ “ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟಿ ಣ್ಣ Wi ಎಂಬ 

ಮಾತುಗಳು ಹೊರಟವು. ಈ ಮಾತು ಕಿವಿಗೆ ಲು ಸಾಧ್ವಿ ಯ 

ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲೊ ಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಕಟವುಂಬಾದಂತೆ coer 

ಟ್ರಿತು. ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಅಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಆ ಅತಿಥಿಯು ಕಾರಣ 
ವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದನು. ಮಕ್ವಳ “ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಸುಯೋಗವಿಲ್ಲ 
ದ್ಹರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ವಿಶೂ ಇಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳಿ ಅಕೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಳು. 

ಇದರಿಂದ ಅಕಿಥಿಗೂ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಿತು. ಆಗ ಅವನು "ಕ್ಷಣಕಾಲ 

ಯೋಚನೆಮಾಡಿ “ತಾಯಿ, ನೀನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನಾರಾ 
ಧಿಸಿದರೆ ಸತ್ಸಂತತಿಯಾಗುವದು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟುಹೋದನು. 
ಮಕ್ಳಳ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಗಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದ ಆ ದಂಪತಿಗಳ 

ಕವಿಗೆ ಈ ಆಶಾಭನಕನಾದ ವಾಗ್ಳಾರೆ ಸುರಿದದ್ದು ದ್ವಾದಶವರ್ಷಕ್ಸಾಮ 
ದಿಂದ ಒಣಗಿ ಗರಗಾಗಿದ್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುವೃಸ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಆಯಿತು. 

ಆಫಂದರಾಯನೂ ಭಾನಿಕನಾಗಿದ್ದ ನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಂತು ಆ ವಿಷ 

ಯಡಲ್ಲಿ ಆನನನ್ನು ಮಾನಿಸಿದ್ದಳು. * ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇನು? 



ಸತ್ಸಂತತಿಯ ಸಾಧನ ಓಗಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಕೊಲಾ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋನಿ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಹು ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದರು. ಸಾತ್ತ್ವಿಕವೃತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ದಂಪತಿಗಳು 

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಂದು 

ದಿನ” ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಂತತಿಯಾಗುವದೆಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ 

ಹೋದಳು. ದೈನಾನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಳುವದೇನು! ಆ ಸಾಧ್ವಿ ಯು 

ಆ ದಿನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ನವಮಾಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ರ್ರೀಶಿಶುವಿನ ಇನನ 

ವಾಯಿತು. ಎಂಥ ಶಿಶು! ಆಕೆಯ ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದೆ. ಆಕೃಷ್ಟಳಾಗಿ ಆ 

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಭೌತಿಕಧನರೂಸವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿ ಕೆಯ ಮನೆ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಿಂದುಸ್ಥಾ ನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ 

ನಜೋರ್ದಂಡಪ್ರಭಾನದಿಂದ ಗಡಗುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಪೇಷ್ಟೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮಂತ 

ರಾಜ್ಞಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕ ಪ್ರಭಾವದ ಮುಂಜಿ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ 
ನಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಾತಿ! ಕರಾದ ಯಾತ್ರಿಕರ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನು 

ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕೂಡ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಲೋಕ 

ಕಂಟಿಕರಾಗಿದ್ದ "ಭಿಲ್ಲರು ಆಕೆಯ ವಾಕ ಕ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಾಂತತಾರಥ್ಪಣ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು. ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಅವೆಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಸೂ ) ಲಶರೀರವು 

ಕ್ರಿ. ೧೭೯೫ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಮೃಣ ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಕೆಯ 

ಭೇರ್ತಿಶರೀರವು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಇರುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ 
ಎಂದೂ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾ ಕ್ಷರ 

ಗಳಿಂದ ಮೂಡಿರುವದು. ಹಿಂದುಸಾ ನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಬ ಧರ್ಮ 

ಕಾರ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗದೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಹಿತವನ್ನು 
ಎಷ್ಟೆ ಷ್ಟು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಿಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ಅಹಲ್ಯಾ 

ಭೂ ಚರಿತ್ರೆಯಂಥ ಉಪಕರಣವು ಬೇಕೆ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. 

“ಕೊಡಲೆಂದು ಕೈ ಎತ್ತೆ | ಹಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನವನಿಧಿಯು | 

ಬಿಡದೆ ಭೋಗಿಸೆ ಕುರುಡು ಕವಡೆಯಿಲ್ಲ ॥ 

ಎಂಬಂತೆ ಆಕೆಯು ತನ್ಸ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ದಾನಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ರಿದ್ದಳೇ ಹೊರತು ತನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಉಪ 
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ಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಶರೀರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತಿಳದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ 
ಅಗಿನ ಪೇಷ್ಟೆಯ ತಮ್ಮನಾದ ರಘುನಾಥರಾಯನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳ 

ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ: ಆಕೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸರು 

ವಾಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಳು. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನೆ ಗಂಡನು ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ 

ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಅಸ್ಲ್ಬಂದ ಜೋಲುಮುಖನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 

ಬಂದದ್ದ ನ್ನು ನೆನೆದು ಆ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಸೆ ಸೌಂದರ್ಯನವಿನ್ಸೆಸ್ಟಿ ಬರಬಹು 

ದೆಂಬುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ರಘುನಾಥರಾಯನ ತಡಿಯ 

ತಕ್ಕೊಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನು ಅಹಲ್ಯಾ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳಂತೆ. ಆ 

ಸಖಿಯು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಗೆ ಬಡವಾದ ದೇಹ, 

ಶ್ಯಾಮಲನರ್ಣ ಮೈ wr ಬಹು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬಿಳೀ ಬಟ್ಟಿ, 

ಕ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೀ ಸ್ಪಿತಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಸಖಿಯ ಬಾಯಿ 

ಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆ ಹತೇ, (ಗೆ ಏನೆನಿಸಿರಬಹುಧೆಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ 

ಊಹಿಸಿರಿ. ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಸ್ಟ್ರೂ ಲದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಎಷ್ಟೇ 

ವಿಕಾರವಾಗಿದ್ದ ರೂ ಅಕೆಯ ಕೇರ್ತಿ ಶರೀರದ ಸೌಂದರ್ಯವು ಚ. 

ಭೂಮಂಡಲನನ್ನೂ ಬೆರಗುಮಾಡುವಂತೆ ಇರುವದು. ಇಂಥ ಶಾಶ್ವತವಾದ 

ಕೀರ್ತಿಶರೀರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವಂಥ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಲಿಯುಳ್ಳ ಅಹ 

ಲ್ಯಾಟಾಯಿ ಸಿಂಧ್ಯನ ನಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನನ ಈಶ ರಾರಾಧನೆಯೇ 

ಕಾರಣವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇಂದೂರು 
ಸಂಸ್ಥಾನವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕೆಕೂಂಡು ಬಂತು. 
ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದಲಬ್ಧವಾದ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದರೇ ಮಹಾಮಹಾ 

ವೀರಾಗ್ರಣಿಗಳಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ರಾಜರು ಹಾವಾಡಿಗನ ಮುಂದಿನ ಹಾವಿ 

ನಂತೆ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ತಲೇ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ 

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಂಶವು ಮೈ ಗೂಡಿದ ದೃ ರಿಂದಲೇ ಸ್ವದೇಶದವರೂ ಪರಡೀಶದ 

ವರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಜಗನ್ಮಾತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಾದರು. ಅಂಥ 

ಕ್ಷಯ ಉದೆಯವಾದದ ರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮದೊಂದು 

ಅಸ್ತಿ ಕ್ ಶೈ ವನ್ನು ನಾವು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವುಂಟಾಗಿರುವದು. 



ಸತ್ಸಂತತಿಯ ಸಾಧನ ೩೩, 

ನನ್ಮು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಪ್ರಸಾರ ಊರ ರ್ಮಪ್ರಸಾರವನ್ನೂ 

ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧುತಿಕೋಮಣಿಯಾದ ಕನಕದಾಸನ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು 

ನಿಚಾರಮಾಡಿರಿ. ಇವನು ಅಂಡೆಕುರುಬರ Wiehe ಕುರುಬನೆಂಬ 

ಶಬ್ದವೇ ಪಾಮರತ್ವದ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ 

ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. 488821 ಅಂಥ ಮೂಢರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನು. 

ಜಾತಿಯು ಆಂಥದ್ಭಾದರೂ ಅವನ ಪ್ರಾಚೀನರ ಭೌತಿಕಪರಸಿ ತಿಯೇ 

ನಾದರೂ ಕನಕನ ಆತ್ಮೋನ್ಸತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರಬಹುದೆಂದರೆ ಅದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಕನಕನ ತಂಜಿಯಾದ ಬೀರೇಗೌಡನು ಒಂದೂರಿನ ಗೌಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಇಂಥ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಲೋಕೋತ್ತರಪ್ರತಿಭಾಸಂಪನ್ಮ ನಾದ 

ಕನಕನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ದನು? ಇದಕ್ಕೆ ಬೀರೇಗೌಡನು ಸಂತತಿಗಾಗಿ 

ಈಶ್ವರಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾರಣ. ಬೀರೇಗೌಡನು ಒಮ್ಮೆ ತಿರು 

ಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ದೇವರು ಒಂದು 

ದಿನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಮದ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. 

ಆ ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದದ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಬೀರೇಗೌಡನಿಗೆ ಸಂತತಿಯಾಯಿತು. 

ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಸ್ಸನ ಪ್ರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದ ರಿಂದ ಆ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೀರೇ 

ಗೌಡನು ತಿಮ್ಮನೆಂದು ಇಸ ರಿಟ್ಟಿನು. ಕನಕಸೆಂಬ ಹೆಸರು ತಿನ್ಕುನಿಗೆ 

ಸ್ವಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು. ಈಶ್ವರಪ ಕ್ರಸಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ 

ದೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನೂ ನಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬ ಬರು; "ತಮ್ಮದೊಂದು ಕೀರ್ತಿ 

ಶರೀರವನ್ನೂ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಬ್ಲರು. ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ 

ಡ್ಹೇನೇನೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ನಾಡಾಡಿಯ ಗೌಡನ ಮಗನಾದ ತಿಮ್ಮನಿಗೆ 

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತ ಬಂದದ್ದ ರಿಂದ ಅವನ 

ಯೋಗ್ಯ ತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಅವನನ್ನು "ಕನಕನೆಂದು ಹಕ್ರೆನರು. 

ಅಸ್ತೆ ಸ (ಪರರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕದಿಯದಿರುವದು)ವೆಂಬ ಸಾಧನವಿಶೇಷದ 

ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದವರಗೆ ಸಕಲನಿಧಿಗಳೂ ಕಾಣುವನೆಂದು ಶ್ರೀ 

ಸತಂಜಲಿಮಹರ್ಸಿಗಳು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಿದ್ಧಿಯು ನಮ್ಮ ಕನಕ 
ನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರುವದು. 
ಇರಲಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಧಿನಾಯಕನಾದನು. 

ಥ್ರ 



ಶಭ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಕನಕದಾಸನೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕನಕನಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವಿಜ ಎ ಂಭಿಸುತ್ತಿ ತೈೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಡುಪಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ ಜೀವಿ ದ ರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಡಿಯ ಬೆಡಗನ್ನು, ಬೀರುವ 
ದಂಬಭವೂ ಚೆ 
as ರ್ತಿಗಲಂವ ಕ 

iy ಆತ ಸ್ ಸ ಶಿಲಾವಿಗ್ರ 

ಗೊಂಡು ಹಿಮ್ಮುಖನಾಗಿ ಗೊ ೋಡೆಯಲೊಂದು ಕಂಡಿಯನ್ನು ಮಾ 

ನಿಗೆ ದರ್ಶನನನ್ನು ಕೊಟ್ಟತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಆ ಕಂಡಿಯು 

ಕನಕನ ಕಂಡಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಬರ 

ತಿಮ್ಮನಾದರೂ ಆ ಹುಟ್ಟು ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದದ ಫಲವಾಗಿವ್ರದ ರಿಂದ ಅವನು 

ಬರೆದ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಹಾಪಂಡಿತ 

ರಾದರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ 
ಸ ae) 

ಆತ್ಮ ಶಕ್ತ ಯಪ ರ್ರಭಾವ 

ತಶ್ವರ ಫ್ರಸ ಕನ ಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸುವವ ದಕ್ಕೆ ಬಸವೇ 

ಶ್ರ ಶರನ ಉರಾಹ ತರಣಿಯ ಒಳ್ಳೇ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನು ಹುಟ್ಟು 

ನಾಗ ಶ್ಛವಬ್ರಾ ಹ ಅವನೂ ಸಪ ಸಾಮಾನ್ಯ Ha 

ಹುಟ್ಟಿ ದವನಶ್ಲ. ಅವನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ¢ 

ತಮ್ಮೂರಿನ ' ಸಂಗಮೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡೆ ಸಂತತ್ಯರ್ಥವಾ ಗಿ ಹೆ 

ಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳು ಬಹು ನಿಯಮದಿಂದ ನಂದೀಶ್ವರನನ್ನು 

ಉಪಾಸನೆನಾಡಿನತ. ಆ ನಂದೀಶ್ವರನು ಪ್ರಸ ನಾಗಿ ಆ ದಂಪತಿ 

ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲಗೊಂಬಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೂವನ್ನು ಸ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. 

ಬಸವೇಶ್ವ ರನು ಅದರ ಪ್ರಭಾ ವದಿಂದ' ಹುಟ್ಟದ; ನ ಆದ್ರ ಜಃ ಅನ 

ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ೦ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತೆಯು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗುವದಕ್ಕಾರಂಭ 

ವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಬಾಕಿ ಬಂದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಂತೆ ಬಸ 

ವೇಶ್ವರನು ಉಪನಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದವಿಧಿಗಳಿಂದ ಬದ್ಧೆ ನಾಗ 

po) 

ಳ್ಳ 



ಸತ್ಕಂತತಿಯ ಸಾಧನ ೩೫ 

ಬೇಕಾಗಿದ ರೂ ವೈದಿಕವಾದ ಉಸಾಸನೆಗಳ; ಬಹುಮುಖವಾಗಿದ್ದು ಮನ 
ಸಿನ ವಕೇನಕೆ ಕಾರಣವಾ ಕ ರಸಾಕಾ ಶಾ ಸ ಸ ಗ್ಸನ ಖಕ ಗ ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುಹಾದಿ 

ಯಾಗುವವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸನಾಪದ ಹಾದಿಯಾದ ಏಕ 

ನಿಷ್ಟೆ ಯನ್ನು ತಾನು ಇತರರಿಗೆ ಮೇಲುಪಜ್ಕ್ ಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ 

ದೃಢತರಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನು ತಾನೇ ಶಿವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು" 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಭರವಸನಿಸ್ಲದಿರುವವರಿಗೆ ತಾನಿರುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗುನದಿಲ್ಲ. ತಾವು 

ಹೋದದ ನ್ನೇ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುನಂಧ ಆತ್ಮರಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳೆ ನರು 

ಸೃತ್ತಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ತೋರುವಂಥ ಸಮಾ 

ಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವನಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. 
ವೈದಿಕೋಪಾಸನೆ ಳಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖನಾದ ಬಸನೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 
ಪಭಾವದಿಂದ ಬಿಜ್ಜಳನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಿವದೀಕ್ಷಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆ 

ಶಕ್ಕಿಯು ವರಿಪೂರ್ಣತೆಗೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದು. 
ಎವಿ 

ಸಾ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ 
ಲಾ ಕಾ ಅಸಾರಾಂ ಹಾಚಾ ಪಾ 

ಪೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಗಣಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾ 

ಗಿಲ. ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 

ನಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 
ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನನ್ನು 
ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೀ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ವನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೊಂದು ಮಹೋದ್ದೇಶವಿದೆ. ಆದೇ 
ಕೆಂದಕೆ “ಭಗವಂತನು ಮನುಷ, ನರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದೆಯಂತೆ” ಎಂಬರ್ಥವು 
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ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆಯಸ್ಟೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆ ಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ವಿವೇಕರಕ್ತಿಯಿಂದ 

ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ Se 'ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲೆಂಬ ಸದುವೆ "'ಶದಿಂದ 

ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಲಧನ ನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ 

ತಮ್ಮ ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ತನಗಿಂತ ಮಾನ್ಯರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿ 
ಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಕ್ಕೆ ಯ ಬೀಜವನ್ನು ಮೂಲ 

ಧನವಾಗಿ ಇಟ್ಟ ರುವನು. ಮಕ್ಸ ಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಮೂಲಧನನನ್ನು 

ಅಧಿಕಪ್ರ ಮಾಣಕ್ಕೆ ೇರಿಸುತ್ತ ಹೋದಷ್ಟೂ ತಂಡಿ ಸಂತೋಷಿಸುನಂತೆ 

ಮುನುಸ್ಯರು ಬೀಜರೂಸದಲ್ಲಿರುವ ಆತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನ  ಕ್ಷರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಳಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋದಷ್ಟೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂತೋಷನಡುನನು. ಗ್ 

ನಾದ ತಂದೆಯು ನ್ಹನಹಾರಚತುರನಾದ ಮಗನ ಮೂಲಧನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು 

ನೆರವಾಗುನಂತೆ ಸಂತುಷ್ಟ ಇದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನು ಆತ್ಮ: ಶಕಿ ಕೈಯನ್ನು pi 

ಕೊಳ್ಳು ಷನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಿಷ್ಟು ಟಟ 8 ನಿವೇಕ 

ದಿಂದಲೆಃ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮಗನು ತಂಡೆಯನ್ನು 

ಮರೆಸುವಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ತೆ ಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರ ಹೋದರೆ 

ಮನುಷ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಸಬಹುದು. ಮಗಳೆ ತಂದೆ 

ಯನ್ನು ಮರೆಸುವದೆಂದರೇನು? ತಂದೆಯಂತೆ ಧನಿಕನಾಗಿ ತಂದೆಯಂಥ 
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೆಂಪಾದಿಸುವದು. ಮನುಷ್ಯನು ನರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆಸು 

ವದೂ ಅದರಂತೆಯೇ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೀಜರೂಪವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರಾಯಿತು. ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಜನರು 

ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ: ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಾಣುವವನಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ದೈವೀಸಂಪತ್ತು 

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಂತನಿಗೆ ಮನ್ಮಣೆ 

ಹೆಚ್ಚು. ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಅಂಥ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿ 

ಸಿದರೆ ಜೀವರು ಮೆಚ್ಚುವನೆಂಬುದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು! ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವ ರೂಪದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದೆ 

ಜನರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸಿದರೆ ಪ್ರ ಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಸರಮಾತ್ಮನನ್ಸೆ e 



ಬಂದ್ ೨) ಬ 
ತನಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಸ್ಪರೂಪವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೇಗೆ 

ಮೆಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟಾನು ತನ್ನ ಅವ್ಯಕ್ತಸ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ 
ದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ | ಮನ್ನಣೆ 

ಂತೆ 21 ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅತಿಸಂಶೋಷ. ಈ ಸಂತೋಷಪ್ರದರ್ಶನ 
ನಾಗಿ ಅನನು ಆ ಆತ, ಶಕ್ತಿ ವಂತರ ಸವೇ ೯ನ್ಪಗಳನ್ನೂ ಸಂ 

ಸುವನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುನ ದರಿಂದಲೆ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ಕಪರಾ 

ಬಿರುದು ಬಂದಿರುವದು. ಭಕ್ತರೆಂದರೇನು? ಭಕ್ತಿಯ ಬಜರ್ವ್ಯಾಪ ಪಾರದವ 

ರಲ್ಲ ಅಂತರ್ವಾಪಾರದನರು. ಎಂದರೆ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಂತರು. ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಸೆ ಗೂಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳು, ವದೆಂದರೂ ಒಂದ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಮ್ಳ 

ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಜಿಂದರೂ ಒಂದೇ. ಹೀಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ 

ತನ್ನನ್ನು ಹೃದೆಯದೊಳೆಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬೆಳಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸ್ರಕಟಿಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಧೀನ 

ನಾದಂತಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನು? ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಧೀನನಾದ ಮೇಲೆ 
ಅನರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ವಾದದ (ನಿಡೆ? ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿವಂತರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ 

ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಗಳೂ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗುನವು. 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ 

ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿನ "ತೇಲಿ 
ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೀಜದ ಮತ್ತು ಉತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಬೀಜದ ಬೆಳ 

ವಳಿಗೆಯು ಒಂದೇ ಅಗಿರುವದ ಮಂಟಿ? ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ ಬೀಜವು ಬಿಸಿಲ 

ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬೆಂದು ಬೂದಿಯಾಗುವದು. ಉತ್ತ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ 

ಬೀಜನು ಉದ್ದ ವಿಸಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಊರ್ಜಿತಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು. ಸಡೆಯುವದು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜದ ಬೆಳವಳಿಗೆಗೆ ಸದ್ಧ ೦ಶವೂ ಸತ್ಸಂತತಿಯೂ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವವು. ಗೊಬ್ಬರ, ತಂಪು-_ನೊದಲಾದ ಸಹಾಯಸಂಪ 

ತ್ತುಗಳಿದ್ದ ರಿ ಸಣ್ಣದಾದ ಆಲದ ಬೀಜವು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗುನಂತೆ 

ಸದ್ಯಂಶದ ಮತ್ತು ಈಶ ೈರಾನುಗ್ರಹದ ಜಿಂಬಲವುಳ್ಳ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಸರ್ವ 
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ತೋಮುಖದಿಂದ ಪ್ರಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸರ್ವಾತಿಶಯೆವಾಗಿ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಗುವದು. ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರಿನ ಲಕ್ಷಣವು ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣು 

ನಂತೆ ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಂ ನದ ಅಂಕುರವ್ನ ತನ್ನ ಭಾವಿಲಕ್ಷಣವ ನನ್ನ್ನ ಸೂಚಿಸು 

ವದು. ಲಕ್ಷ್ಣನ ನ್ಸು ಬ ನೋಡಿದರ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಕ್ರಿಯೂ ಕಂದೇ 

ಕಾಣುವದು. ಮಹಾರ ಎಸ್ಟ ದ ಮಹಾಸಾಧುವೆಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ನಾದ ತುಕಾ 

ರಾಮನಿಗೂ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಟಿ, ಕ್ ಧರ್ನಸಂಥನನು ಪ ಸ್ರ 'ತಿನ್ನೆಮಾಡಿದೆ 

ನಾನಕನಿಗೂ ಭಗನಂತನ ಕಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮವನ್ಸಿ ಡುವ ಚಟವ ಸ್ರ ಹೊರಗಣ 

ವರು ಯಾರೂ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ | ಹೊರಗಣ ಪ್ರಸಂಚವ ಸಂಸ್ಥಾ ನರವು 

ತಗಲುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ ಅವರು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಯಾಗ 

ದರು. ಒಡನಾಡಿಗಳು ಹೊರಗಣ ಆಟಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾ 0 

ಮಾಡಿದರೂ ಇನರ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಯಲೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ 

ಒಂದು ನುಪಾಯೋಚನೆಯಲ ತೊಡಗಿರುವನರಂತೆ ಇವರು ಇತರರಿಂದ 

ಸಿಡಿದು ಬಿದ್ದು ಚಾರಮಗ್ಗರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದರು. ಇತರರೊಡನೆ ಸೇರುವಾಗ 

ಅವರ ಟ್ಟ. ಸವಿಗೆ ಬಾಯಿನೀರು ಕರೆಯದೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ 

ಹೊಸ ಹೊಸ ಕವಿತೆಗಳ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ತೆ ಇತರರು ಬಾಯನೀರು ಕರೆಯು 

ವಂತೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಂದಿನಲ್ಲಿಯೆ ಇತರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಸಂಥಕ್ಕೆ ವಶಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುದ ನಿಗೆ ಧ್ಯಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? 

ಎಲ್ಲಾ ಎನೆಸೇದಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬುದ ನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯ 

ಜಂಬೂವೃ ಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ನಾಗುತ್ತಿದ ಎಂಥ ಧ್ಯಾನ! 

ಇವನಿಗೇನೊ ಮಂಕು ಕವಿದುಕೊಂಡಿರುವದೆಂದು ತಿ ದು ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣು 

ಕೊಡಲಾರವಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲಧ್ಯಾನ!! ಈ ಧ್ಯಾನವು ಕಲಿಸಿದರೆ ಬರ 
ತಕ್ಟಬ್ಬಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರಾನದಾಸಸ್ವಾಮಿಗಳು ು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಅಳು 

ತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತಲ್ಲ! ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆದರುವದೇ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವ 

ಪಲ್ಲವೆ? ಎಂಥೆಂಥ ಗುಮ್ಮನ ಮಾತು ತೆಗೆದರೂ ರಾಮದಾಸರ ನ 

ಗುಂಡಿಗೆಯು ಡವಗಟ್ಟುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕೇನು ಸಮಾಧಾನ? ಪೈ 

ದಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕನಾಥನು ಉಳಿದ ಆಟಗಳನ್ನೈಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನದಿಯ ಕಲ್ಲು Fp 

ಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟಿದಲ್ಲಿಯೆ' 



ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ೩೯ 

ಏಕೆ ಮಗ್ಗನಾದನು? ರಭಾನ್ಸಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಎಳೆಯವಳಾಗಿ 

ದರೂ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿ ತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಹಠವನ್ನು ಒಡಿದದ್ದಕ್ಕೆ 

ಆಧಾರವೇನಿರಬಹುದು? ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಭವಿಷತ್ತಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಶ್ರೀ 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಜನರು ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು ಸಂಭಾವಿ 

ಸುವರಷ್ಟೆ. ಅವರ ಸನದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣುಹಾಕೆ ನೋಡಿರಿ. 

ಆಗ ನಿಮಗೆ ಅದರ ನಿಜತ್ವವು ಎದ್ದು ಕಾಣ.ವದು. ಆಚಾರ್ಯರು 

ಕಂಕುಳೊಳಗಿನ ಕೂಸಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಂದ ಹುರುಳಿಯನ್ನು ತಿಂದು 

ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಲುಕುಡಿದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡರಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲನ್ನು ಕೂಡ 
ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾರನೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೆರಸುವದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ 

ದೆಂದು ನೋಡು ಹಾಕುವದೂ ಉಂಟು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಬೆಂದ ಹುರುಳಿಯನ್ನೂ ಹಾಲನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಅವ 
ರಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಶಕ್ತೆನಿಶೇಷನಿಲ್ಲ ಬ್ಲದಿದ್ದ ರ ಹೇಗೆ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? 

ದೂರದರ್ಶಿಗಳಾದನರು ಈ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ ಪ್ರಕಾರಾಂತರಗಳಿಂದ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯಿತು. ಏನೆಂದರೆ: 

ಮೈಸೂರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ 

ಣ್ಣಿಯು ರಾ ಜಹೀಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ದ ದತ್ತಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ತವಕಸುತ್ತಿ. ದ್ದ ಛು ಇಲಕನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯುವದು ಆಕೆಗೆ ಅಶಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹೈದರನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು 
ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರವನ್ನು ಕೈ ಹ ಸಂತತ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆ ಯಂತೆ 

ಅನೇಕ - ಬಾಲಕರ ಗುಂಪು ಒಂದು ಕಡಿ ಸೇರಿತು. ಆಗ ಅವನು ಹುಡು 

ಗರ .ಮನಸ್ಸನ್ಮು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದವುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದೆಂದು. ಹೇಳಿ 
ತಾನು ಆ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಬಂತನು. ಚ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು 

ಮಿಠಾಯಿಯ ಉಂಡೆಗೆ ಕೈಹಾಕಿದನು; ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ 

ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಒಂದು ನಾಯೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೈ 

ನೀಡಿದನು; ಮಗದೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು; 



ಭಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಬೇರೊಬ್ಬನು ಯಾವದಕ್ಕೂ ಕೈಹಾಕದೆ ಬೆಪ್ಸಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡನು; 

ಚಾಮರಾಜನೆಂಬ ಹುಡುಗನು ಮುಂಡೆಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಬಂದು 

ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಾನಂದದಿಂದ 

ಕುಣಿದಾಡಿದನು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೆ ಹೈದರನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭ್ರಮ 

ದಿಂದ ಬಂದು ಚಾಮರಾಜನ ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿ ಅವನೇ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ತಕ್ಟವ 

ನೆಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಣ್ಣಿಯವರ ಮುಂದ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಮುಂದೆ ಆ 

ಬಾಲಕನೇ ಸರ್ವಸನ್ಮುತನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಮೈಸೂರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರು 

ನನು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಸ್ಲೂಲಪ್ರಮಾಣ 

ದಲ್ಲಿಯೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೊ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ 

ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿಯೂ ಮಾಡುವದು. 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ 

ನೆಂದರೆ: ಹೈದರನ ಮುಂದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಂತವರಲ್ಲಿ ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ನಿಂತ ಹುಡುಗ 

ನಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಕಾಣದೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗಬಹುದು- 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅಂಕುರವು ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕು- 

ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಭಾವನಾಗಿ ಸುವಾಸನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಮೊಗ್ಗಾಗಿರು 

ವಾಗ ಆ ವಾಸನೆ ಹೊರಹೊನ್ಮುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರಳುವದಕ್ಕಾರಂಭ 

ವಾಗುತ್ತಲೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಹೊರಬೀಳುವದು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತೆಯು 

ಅಸ್ಟಿಷ್ಟಾದರೂ ಬಲಿತ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಭನಿಷ್ಯದ್ಯೋಗ್ಯತೆಯ 

ಸೂಚನೆ ತೋರಿಬರುವದು. ಸೂಚನೆ ತೋರದೆ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವಸಾಮಾ 

ನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ತೋರಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪರಿ 

ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ 

ಸುವದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 

೨೨) We 



ಶಿಕಣ 
ದಾನಾ ಛೆಟಜುಖರಬಾಿ. 

46 ಯ ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಹುಟ್ಟುವದು ಸ್ತಾಭಾ 

ವಿಕವಲ್ಲವೆ?' ಎಂದರ ನಿಜ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯ 
ತಾರತಮ್ಮ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಯಾರ ಪೋಷಣೆಯನ್ನೂ 
ಕಾಯದೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಸ್ನಕ ಕ್ರೈ ತಾವೇ ದೆವ್ರನಂತೆ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು 

ವವು. ಇನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಹೆಸನಾದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗು 

ವದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರಯಿಕೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕಾಗುವದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಜಾತಿಯ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವು. 
ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಸಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವು 

ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಂಬಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವವು. ಹುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತಜೀಕಾದರೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತ ಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು; ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯನ್ನು 
ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಚ್ಚ " ಬಹುಪರಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕಾಗು 

ವದು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡೋಣ. 
ಅದರ ಬೀಜತ್ತವೇನೂ ಸಾಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಲ. ನ ಎಂದಿದೆ ರೂ ಒಂದು 

ದಿಸ ಮೈದುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ವನಂಥದ್ದೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೋ ಏನೋ! 
ಪ್ರ ತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವದು ಸಹೆಜವಸ್ಟೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿ ದು ಉನ್ನತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉನ್ನತಿಯೇ. ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಉನ್ನತಿ: 

ಯನ್ನು ಪಡೆದನೆಂಬ ಮಾತು ಅವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳನಳಿಗೆಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ 
ದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪು ನದು. ಒಂದು ಜನಾಂಗವು 

ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತೆಂಬ ಮಾತು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗುವದು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 

ಗ್ರ 
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ಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಟೈಶ್ಚರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅದು ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಡೆ. ಒಂದು 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರದಷ್ಟು ಸೇನೆ ಇರಬಹುದು; ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರದಷ್ಟು 

ಧನಕನಕಗಳಿರಬಹುದು; ಎಣಿಕೆಗೆ ಬರದಷ್ಟು ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿ ಇಳಿಯ. 

ಅತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೂ ಶೃಂಗಾರಗಳಳಂತೆ. 

ಸೇನೆಗಾಗಲಿ ಧನಕನಕಗಳಿಗಾಗಲಿ ಪ್ರಜಾನೃದ್ಧಿಗಾಗಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 

ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಬೆಲೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀಕೆ ಇಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋ 

ತ್ರೃಷ್ಟವಾದ « ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ನೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮ್ಳ ಗೂಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ತನ್ನ pi ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ತವಕ 

ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಉಜ್ಜ ಲತೆಗೆ ತಕ 

ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾನುಷದೃಸಷ್ಟ್ರಿ ಯಿಂದಲೇ 

ಹೊರತು ಪರಮಾ ಸಾರ್ಥದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಪರಿ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಕಲ ಸಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಳ್ಳುವ ಜು ಹ ಪ್ರಬಲನಾದ 

ತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜಕ್ಕೇ. ಉಂಟು. ರಾನ್ಸಿಂ ಯ ನುಹಾರಾಣಿಯಾದ 

ಹ್ಯಾ ಫ್ರೇಬಾಯಿಯು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸ್ವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮನೆ 

ದಳು. ಸ್ತ್ರೀಜನ್ಮ] ದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಾಗಿದ್ದೆರೆ ಇತರ ಸಿ 

ರಂತೆ ಹಾಡುಹ ಸೆಗಳಲ್ರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಸೊಳಿಸ 

ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಟ ಇಚ್ಚೆ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎತ ಹೃದಯ 

ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಇಲ್ದಾ ಗಲೆ ವಿಧಿಯು ಅದರ ಅಭ್ಯು 

ದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ಇದ್ದನು. 

ಲಕಿ ಕ ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೆ ಎ ಮಾತೃ ನಿಯೋಗವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಆಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ "ಯಾದರೂ ಇದೇ ಆಕೆಯ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತಿಗೆ ENA, ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಬಾಯಿಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 

ಹಾಗೆಯೆ ಆಕೆ ಬೆಳೆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿದ್ದ 

ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಆಟಪಾಟವೆಲ್ಲ ಗಂಡುಹುಡುಗರೊಡನೆಯೆ 

ಸಾಗಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ರಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುರುಷತ್ವವೆ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ ಕ 
ಡ್ 

ದೆ 
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ಎದ್ದು ಕಾಣುವದಕ್ಕಾ ಿರಂಭಿಸಿತು. ಆಕೆಯ ಒಡನಾಡಿಗಳಾದ ಗಂಡುಹುಡು 

ಗರು "ಕುದುರೆಯನ್ನು ತ್ತು ವದು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಠುಹುವದು-ಮೊದ 

ಲಾದ ವಿದ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ | ದರಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬ್ರೀಬಾಯಿಗೆ ಬರೀ "ಸಹಷಾಸಬಲದಿಂದಲೆ ಬಂದಷ್ಟು. ದೃವ 
ಯೋಗದಿಂದ ಒದಗಿದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೆ 

ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯು ತನ್ನ "ಮಶಶ್ಕರೀರರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ 

ದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಸಾಮಾಕ್ಯರಲ್ಲಿ ಸ್ರಿ ಸ್ತ್ರೀಮಾತ್ರಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢನಾದ ಪತಿಯ ಎನನ ತಿ 

ತನಗೇನು ಗತಿಯೆಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ 

ಗತಿಯೇನೆಂಬ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ದೃಢಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ 

ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪುರುಷರು ಕೂಡ ದಿಕ್ಕುಗೆಡು 

ನಂಥ ಕಠಿನವಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಎಜೆಗೊಟ್ಟು ಖಡ್ಗಪಾಣಿಯಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ 

ಶ್ರವಸ್ಟೇರಿ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಾಡಿ ಮಹಾಪ್ರಬಲರಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ 
ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡಿಸುವಂಥನಳಾಗುವಳೆಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿ 

ಯುನ ಹಾಗಿತ್ರೆ? ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ತಾನೇ 

ತನಗೆ ತಕ್ಳ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆ ) ತಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಮಾಡಿತು. 

ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದ ರೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ 

ಆ ಸ್ಲಿತಿಯನ್ನು ತರುವದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವದು. ಶಿಕ್ಷಣ 

ನೆಂಬ ವಾ ಓದುಬರಹವನ್ನು. ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೂಢಿಯಾಗಿರು 

ನದು. ಅದು ಕೇವಲ ಗೌಣ. ಹಓದುಬರಹವು ಕ್ಷಣದ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ಸಾಧನವೇ ಹೊರತು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸರ್ವಸ್ವನಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ 

ನೆಂದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಪಡಿಸುವದು. ಮನುಷ್ಯ 

ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗುವದು? ಯಾವಾಗ ಶಿಶು 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುವದೊ ಆಗಲೆ ಆರಂಭವಾಗುವದು 

ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಅದು ತನಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುವದು. 
ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು 
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ತಿಳಿಯುವರು. ಇದರ ತಳವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ದಡ್ಡ 
ತನವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅರೋಪಣೆಮಾಡಿ ಮಗುವಿನ ಜಾಣತನ 

ವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ನಿಜವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ 
ಆಟನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುವವು. ಅವು ಕಂಡಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ನೋಡುವವು; ಮತ್ತು 

ಸ್ಪರ್ಶದ ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವವು. ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿಟ್ಟಿಸು 

ವಾಗ ಅವು ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಬಣ್ಣದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ನಿಟ್ಟಿಸುವವು. ತಾಯ ಜೋಗುಳದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಅವು ಆ 
ಶಬ್ರ ಮಾಧುರ್ಯದ ಸವಿಯನ್ನು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಈಂಟುತ್ತಿರುವವು. ಕಂಡ 

ಕಂಡ ಪಪಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಿಶುಗಳ ಉದ್ದೇಶವು 
ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಸವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವದರ ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟರ ಹೀಗೆ 

ಮಕ್ಸಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೃ ವೆಚೆ ತ್ರ್ಯವನ್ನು 
ಚ] ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವವು. ಸ ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ 

ಆಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತು ತಪ್ಪು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸ ಸ್ವಶಿ ಕ್ಷಣವು 

ಹುಟ್ಟಿ ಸುಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಗೂ ನಡೆದಿ ೇ ಇರುವದು. ಆದರೆ 

ತ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹಣ್ಣೆ ಸ ಡಾ ಕಶೀ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಹಣ್ಣು 

ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗುವಂತೆ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 

ಒಬ್ಬರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿರುವಡುತ್ತ ಮ. ಮಕ್ಪಳಿಗೆ ಟು fu: 

ದರ್ಶಿಗಳು? ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ಎಕೆ? ಸರ್ವರಿಗೂ ತಾಯ ಸಮಾನಳಾದ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೆ ತಂಡೆಯೂ 

ತಾಯಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಣರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು 

ತಾಯಿಗಿದ್ದ ಷ್ಟು ತಂಡೆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವೇಕ 

ಸ್ಟಿಯಿಂದ po ವಿಚಾರದೃಷ್ಟಿ ಸಿಯಿಂದ ನೋಡುವನು. ತಾಯಿಯು 

Lk ಆಕೆಯದು ಪ್ರೇಮದೃಷ್ಟಿ. ತಂದೆಗೆ ಪ್ರೇಮಷಿಲ್ಲವೆಂತಲ್ಲ. 

ತಾಯಿಗೆ ನಿವೇಕವಿಲ್ಲವೆಂತ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೇ ಪುರುಷನು ವಿಚಾರ 

ಪ್ರಧಾನನು; ಸ್ತ್ರೀಯು ಪೆ ಪ್ರೇಮಪ್ರಧಾನಳು. ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಶಠೀರಕ್ಕೆ ಪುರು 

ಸನು ಮೆದುಳಿಕಂತೆ; ಸ್ತ್ರೀಯು ಹೃದಯದಂತೆ. ಆಡ್ಬರಿಂದ ಅವನಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 
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ಪರಸ್ಪರಭೇದ. ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳ 

ವ ಶಿಶುವಿನ ಮನಸ್ಸು ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿ 

ಯುವದಕ್ಕಿ ಂತಲೂ ತಾಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಡಗೇ ಒಲಿ ಪ ಸಾಮಾ 

ನೃವಾಗಿ 1401071 ಆದರೂ ವಿಚಾರನ ಚಿತ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ 

ಪ್ರೇಮಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಸುವದು. ಆ ಪ್ರೇಮದ 

pe ಹೀರಿಕೊಂಡದ್ದೆ ಮುಂದಿ ಟಿ ಸಕ್ತಿ ಯ ಜೀವನಸರ್ವಸ 

ನಾಗಿರುವದು. ಶಿವಾಜಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಶಿವಾ 

ತಾಯಿಯು. ಒಬ್ಬ ಬುಹಾಯೋಧನ ಮಗಳಾಗಿ ಸ [ದೇರಾಭಿ ಮಾರಿಯ 
ಬ 

ದಳು. ಸ್ಪಜನಾಭಿಮಾನದಿಂದೆ ಆವೇರಗೊಂಡಿನ ಆಕೆಗೆ bar yy 

ದಯಧಮನ ಡವರಿಂಸ ತಮ್ಮ ಅಫೇಸಾಕವಾಗಿನ್ನಮ್ದ ಬಹುತ 
ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಶಿವಾಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಕೆಯು 
ಮುಸಲಾ ನರಿಗೆ ಕೋಳುಹೋದ ತನ್ಮು ಡರ ಗಳು ಹ ಹಾಳುಬಿದ್ದಿರು 

ವದನ್ನು “ಸೋಡಿ ನಿಟು ಸಿರಿಡುತ್ತಿರಲು ಸ್ ಬಾಥ ಕಾವೇರಿದ 

ರಕ್ತದಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಮೊಲೆಹಾಲು ಶಿವಾಜಿಯ ರಕ್ತ 

ನಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೋಮಕೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿತು. 

ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಇಚ್ಛಾ ನಿಶೇಷದಿಂದ ಆಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ 

ಶಿವಾಜಿಯ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು ಮೂಡಿದವು. ಇವೇ ಅವನು 

ಮುಂಜಿ ಮಾಡಿದ ಸ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸ್ಟಾಪ ಪನೆಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಗಳಾದವು. ನಿಶ್ಚಲ 

ಪಂತನೆಂಬವನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ ಜ್ಞಾಸನೇವ ಮತ್ತು ಸೋಪಾನ ಎಂಬ 

ಮೂವರು ಗಂಡುಮ ಶ್ಚ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಎಂಬಾಕೆಯು ಹೆಣ್ಣು 

ಮಗಳು. ಈ ನಾಲ್ವರೂ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೇಶದಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ಸ್ತೋಶಾ) 

ರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಈ 

ನಾಲ್ವರೂ “ಧಹಾಸಾಧುಶಿಕೋಮಣಿಗಳೆನಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶದ ಭಕ್ತಿ 

ಸಂಥವೆಂಬ ಭವ್ಯವಾದ ಭವನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಸ್ತ ಂಜಗಳಾಗಿ ನಿರಾಜಿ 

ಸುತ್ತಿರುವರಲ್ಲ! ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಗುರು ಯಾರು? 

ಈ ನಾಲ್ವ ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಕೆಂದರೆ: ವಿಕ್ಶಲ 

ಸಂತರು. "ಸಂಸ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದವೆನಾಗಿ 

ತ | 



೪ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜ ಸ್ಸು 

ದ್ದನು. ಅನನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರ್ವಾಜ್ಞೆ ಯ ಆಧಾರ 

ವಿತ್ತು. ಇರಲಿ. ಪ್ರಕೃತ ಈ ನಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯ 1 ಮಾತುಕಥೆಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು. ತಾಯಲ್ಲಿ 

ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಆ ಸಂತತಿಯ ದುರ್ಶೈವ 

ವೆನ್ನಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿ ಸೂ ತಾಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯ 
ತೆಯೆ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ: ಭಾವಿಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುವ ಭಾರವೆಲ್ಲ ತಾಯ ಮೇಲೆ ಇರುವದು. 
ತಾಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ದೊರೆಯುವ 

ಸಂಭವವು ಕಡಿಮೆ. ಮುಖ್ಯ ಮೂಲಧನವು ತಾಯಿಯಿಂದಲೆ ಹೊರೆಯು 
ವದು. ತಾಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ನಲಿದಾಡುವ ವಯಸ್ಸು ತಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ 

ಮೂಲಧನದ ಪರಿಪುಸ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಳ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 

ಗುರು ಬೇಕಾಗುವದು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ಗುರುವಾದರೂ ತಾಯಂತೆಯೆ 

ಇರುವಂಥವನಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯ ಮಾತು ಪಥ್ಯವಾದಂತೆ 

ತಂದೆಯ ಮಾತು ಆಗುವದಿಲ್ಲ ತಾಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಆದ 

ಹೊರತು ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೆಸಿಗೆ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ; ಎಂದರೆ ಶಿಷ್ಯನ 

ಮನಸ್ಸು ತಾಯಂತಲ್ಲದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಒಳಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. 

ಗುರುವು ತಾಯಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೇನರ್ಥ? ತಾಯಿಯು ಮಗನಿಂದ ಪ್ರತಿ 

ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಗನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಗು ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೇಮದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದಲೆ ನೋಡುತ್ತ ಮಗನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾ ಗಿಯೆ ಪ ್ರತಿಕ್ಷಪೂ ಸ 

ಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಶಿಷ್ಯನು ಅಪಚಾರ 

ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಫೆ ಸ್ರೇಮದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತ ಶಿಷ್ಯನ ಅಭ್ಯುದಯ 

ಕ್ವಾಗಿಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತನುಮುನಧನಗಳನ್ನು ನಿನಿಯೋಗಿಸುವ 

ಗುರು ತಾಯಂಥ ಗುರು. ಇದು ಈಗ ನನುಗೆ ಕನಸಿನ ಮಾತಾಗಿ 

ಹೋಗಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥವರೆ ಗುರುಗಳಾ 

ಗಿದ್ದರು. ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಫ ಲವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿರುವದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. 
ಶಿಸ್ಕರಿಗೇ ಅನ್ನ ವಸ್ತ ಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾ ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರು 
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ಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಿಹೋದರು. ಈಗ ಆ ಗುರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ 

ಶಿಷ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. “ಈಗಿನ ಕಾಲಚಕ್ರದ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಅಭಾವವೆನ್ನಬಹುದಾದರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳು 
ವದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದರೆ ನಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಳುತ್ತ ದೆ. 

ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅನ್ನವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ 

ದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಳೆದು ನಿಂತರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ 

ಕ್ಸಿಂತ ಬಹು ಜನರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ: 

ಈಗಿಸ ಕಾಲವೈ ಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ ತಗ್ಗಿ ದೆ. ಎಲ್ಲೆ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಪಾಮದೇವತೆಯು ಕಾಲುಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಬಡಬಗ್ಗರ 
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪಾಡು ನಡೆಯುವದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ 

ಯಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಂತಃಕಲಹಗಳೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾಗಿರುವವು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ 

ಈ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕಗಳಾಗಿವೆ. 
ಆದರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗುರುತ್ವವಿದ್ದರೂ ಇರ 

ಬಹುದು; ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಿರುವದಂತು ವಿರಲ. ಪುರಾಣ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂಥ ಅವತಾರಪುರುಷನು ಮಾಡಿದ ಗುರುಸೇವೆ 
ಯನ್ನು ಮೇಲುಸಜ)್ಮಿಯಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ 
ಗೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿದಾಗ ಈಗಿನವರ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಬೆಳಕು ಬೀಳು 
ತ್ತಜೆ. ಇಷ್ಟೇಕೆ? ಊಟಉಡಿಗೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ವಕಾಲದಷ್ಟೇ 

ಇಟ್ಟರೂ ಯಾರೂ ಇತ್ತ ಹಣಿಕಿ ನೋಡುವದಿಲ್ಲ. . ಏಕೆಂದರೆ: ಪೂರ್ವದ 

ಗುರುಕುಲವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಮಾಡುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು 
ಯಾವವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಸುಖಗಳ ಚಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 

ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದ ವೈರಾಗ್ಯವು ಹೇಗೆ ರುಚಿಸೀತು? ಪೂರ್ವಿಕರು 

ವೈರಾಗ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಯೆ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿಸುತ್ತಿ 

ದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ: ವಿದ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸಟ್ಟವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ 

ಸುಖ? ಎಲ್ಲಿಯೆ ನಿದ್ರೆ? ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸೆ ನೆಂಟರ ಮೇಲಿನ 

ಹಿತಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆದೀತು? ಸುಖಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ 
ಬಿಡುವ ಮನಸ್ಸು ನಿದೈೆಯನ್ನು ಹಿಹಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ 
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ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಂದಿನಂಧ ಗುರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ; ಶಿಷ್ಯರೂ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ 

ಅನುಕೂಲಪರಿಸ್ಲಿ ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದೊಂದೇ ಕೊರತೆಯ ಲ; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 

ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಸಿ ತಿಯೂ ಇರುವದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. "ಹಣಕ್ಕಾಗಿ 

ವಿಜೈೆಯನ್ನು ಮಾರುವಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ,ಸಂಪೂರ್ಣವಿರೋದ. 

ನಿದ್ರೆ ಯು ಮಾರುವ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ; ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ ವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ. 

ನಿದ್ಯೆಯು ಪ್ಲೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ವಸ್ತು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟದ 

ವಸು ವಾಗಿ ಮೂಡಿದರೆ ಅದರ ಜೀವವೇ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಪೀಹಮಾತ್ರ 

ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ: ಸು. ಹಿಂಚಿ ವಿರಕ್ತರಾನ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಅಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳಾಗಿ 

ಹೋದರು. ಈಚೀಚೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ರು ತಮ್ಮ ಸುಖಸೌಕರ್ಯ ಗಳನ್ನ ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ರಕ್ಷಸೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದು ಕಲಿಸುವ ಗುರುಗಳಿಂದ 

ಕಲಿಯುವ ಹನ್ನ ತಿಯು Fs ಹಳಿ ಯನ್ನ ಬ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆಯಲ್ಲ! 

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪ ಪ್ರಸಾರವು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಪೂರ್ವದ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಹೆಸರನ್ನು 

ಳಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಜಃ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? 

ನಿದ್ಭಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಖಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಲೂ ಗುರುಗಳ ಧನಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಲೂ 

ವಿಜಿಯ ಜೀವವು ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿರುವದಲ್ಲಜೆ ಮತ್ತೇನು? ವಿದ್ಯೆಗೆ 
ಜೀವಕಲೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈರಾಗ್ಯವೃತ್ತಿಗೆ ಮೈಗೊಡ 
ಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ತಾವು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು 

ಅನ್ವಧಃ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ವೃತ್ತಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು 
ಕೊಡಬೇಕು. 

ಗುರುವಿನ ಯೋಗೃತೆಯ ವಿಚಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನಿಂದ 

ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವು ಮುಂದೆ ಬರುವದು. 
ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುನ ಶಿಕ್ಷ 

ಣಕ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ಕೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೊಸಹೊಸ ವಿಷಯಸುಖಸಾಧನ 

ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೇ ಈಗಿನ ಕಾಲ 

ದೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ಯಾವಂತರೆಂಬ ಹೆಸರು. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ತೀವ್ರವಾಗುವದು 
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ಬಿಜ. ಮೆದುಳೊಂದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ನೆಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬೌದ್ದಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು rs. ತ್ರ. ಆದರೆ ವನು ಹಿಸ್ಥಿತಿ 

ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯವೆಂಬೆ 

ರಡು ಬಹುಮುಖ್ಯಭಾಗಗಳಿರುತ್ತ ವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುದುಳು ಕೆಟ್ಟರೂ 

ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರಣವಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚ _ನಾಗಿಯಾದರೂ ಒಬ್ಬನು 18 

ಬಹುದು. ಹೃದಯವು ಕಿಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಅಸ್ತ ತಕ ಆದ ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕಂತ ಹೃದಯದ ಶಿಕ್ಷಣೆ "ಹೆಚ್ಚು Mee, ಮನುಷ್ಯ ಗತಾ 

ತಕ್ಕ ಡಿಯಲಿ ಮೆದುಳು "ನತ್ತು ಹೃದಯವೆಂಬೆರಡೂ 1. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 

ಕ ತೂಕದ ತಟ್ಟೆಗಳ ಪ ಮೆದುಳಿನ ತಟ್ಟಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ತುಂಬಿ ಹೃದಯದ ತಟ್ಟಿ ಏನನ್ನೂ ಹಾಕದೆ ಹೋದರೆ ತಕ್ಟಡಿಯು 

ಸಮತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ ಒಂದು ಹಗುರವಾಗಿ ತೀರ ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ; ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ 

ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಪಶ್ಚಿ ಮದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 

ನೋಡಿರಿ. ಬೌದ್ಧಿ ಕಶಿ ಕ್ಷಣವು ಹೆಚ್ಚಿ ದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲವುಳ್ಳ 

ಕೆಲವು ಜನರು ಯಂತ್ರತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು ಕಂಡನು ಉಳಿದ ಕೈಗೆಲಸ 

ದವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಅವರ ಎಡೆಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರ ೫೫1 

ಯನ್ನು ಸೂರೆನಾಡಿಕೊಂಡು ಧನಿಕರಾಗುವರು. ಉಳಿದ ಬಹುಭಾಗದ 

ಜನರು ಕಟ್ಟು ಬೆವರಿಡುವಂತೆ ದುಡಿದರೂ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಗ್ರಾಸ ಸಿಕ್ಕದೆ 

ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಹೀಗೆ 

ಬರೀ ಬೌದ್ಧಿ ಕಶಿ ಕ್ಷಣವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ 

ಮರಣ; ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ ಮರಣ. ಅಂತು ಇಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಮರಣವೇ ಫಲ. ಹೀಗಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳ 

ವಳಿಗೆಯ ಅಭಾವದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆದುಳೂ ಮನುಷ್ಯನ 

ಒಂದಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳವಳಿಗೆಯೂ 

ಒಂದು ಭಾಗವೇ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದರದೇ ಸಾಮ್ರಾ ಜ್ಯವಾಗಬಾರದು. 

ಹುಟು ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರವು ಹೃದಯೆಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. 
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ವಿಚಾರಪ್ರಧಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು ಜನರಲ್ಲಿ ತುದಿಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಮೇಲಾಟ 
ವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವದು. ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು 

ತಳಕ್ಕೆ ತುಳಿದು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯನ್ನೂ ವೈಟ್ಟಿ ಹಾರುವ 

ವನಾಗಬೇಕೆಂಬ ದುಷ ವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವಡು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ 

ಹೃದಯವು ಕಲುಹಿತವಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ 

ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು ತಾನೂ ದುರ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿದು ಹೃದಯವನ್ನೂ ತನ್ನ 

ಕಡೆಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು A ರಸುನೆದು.” 

ಪ್ರೇಮಪ್ರಢಾನವಾದ ಹೃ ದಯಶಕ್ಷಿ ಯು ತಾಯಂಥ ವಸ್ತು. “ಕೆಟ್ಟ 
ಮಗನು ಹುಸಿ ಬಹುದ; ಕೆಟ್ಟಿತಾಯಿ. ಮಾತ್ರ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟು 

ವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧರಂತೆ ಹೃದ 
ಯವು ತಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ವಸ್ತುವಾಗಿರುವದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿ 
ಸತ್ಯವು ಬಂದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವು ಪಡೆಯೆಬಹುದಾದಂಥ ಷರ 

ಮಾವಧಿಯ ಪದವಿಯೆನ್ನು ಪಡೆಯುವದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ 

ಅತ್ಮಸಾಕ್ಸಾತ್ಕಾರವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಗುವದೇ ಹೊರತು ಬುದ್ಧಿ ಗಬ್ಲವೆಂದು 
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ; ಅನುಭವಿಗಳೂ ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ 
ಕಾರಣ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃಕ್ತಿಯೆ ಸ್ಥಾನವು ಫೃದಯವೇ ಹೊರತು 

ಮೆದುಳಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಗಿಂತಲೂ ಹೈದಯ 

ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು; ಮತ್ತು ಬು 

ಶಕ್ತಿ ಕ್ಲಯನ್ನು ಹೃದಯಶಕ್ತಿ ಅಧೀನನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪಂ 

ಸು್ಥಿತಿಯೆಂಬುದ: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರೇನು, ನಿಶ್ವಾಸ, 

ಲಾದ ಹೃದಯಶಕ್ಷೆ ಕ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವದು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ 

AE ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಚದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉಳಿದಿಕುವದಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯ ̀ ಜಿಳವಳಿಗೆಗೇ ಸವ ಸರ್ವಸನ್ನಾಹವನ್ನೂ ಮಾಡ 

ತ ದ್ದು. 
ಹೃಡಯಕಕ್ತಿ ಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಗೆ ಸಾಧನಗಳೇನು? ಪುರಾಣವುಣ್ಯ 

ಕಥೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸಗಳ್ಳು ಕೀರ್ತನಗಳು-ನೊದಲಾವ ರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ 



ಶಿಕ್ಷಣ ೫ಗಿ 

ಶಿಕ್ಷಣೆಯು ನುನುಷ್ಯನ ಶೀಲಕ್ಕೊ ಿ ಂದುಬಗೆಯ ಸುಂದರರೂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ಫಾದೃಶವಾದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗುವದು. ತ್ರೀಮಧ್ರಾ 

ಚಾರ್ಯರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಗಳೇ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ 

ಕಾರಕಗಳಾದವು.  ಏಕನಾಥಸಾಧುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಜೇ 

ವಾಸಕ್ಕೆ ಕತಿದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಶ್ಲಾಘನೆಯು ಪುರಾಣಕ್ಸೇ ಬಹು 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದು. ಶಿವಾಜಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವಂತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಪುರುಣಶ್ರವಣವೇ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾರ್ಜುನರ ಸಾಹಸಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು 

ಕೇಳಿಮೊಡನೆಯೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಮ್ಳ ಉಬ್ಬಿಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪುರಾಣ 

ಶ್ರವಣದಿಂದ ಕಾವೇರಿದ ತನ್ನ ರಕ್ತದ ಬಲದಿಂದಲೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಭರತ 

ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು. ಪುರಾಣದ ಹೊರತು 
ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವದೊಂದು ಭೌತಿಕಶಾಸ್ತ್ರನಿಶೇಷದ ಶಿಕ್ಷಣವೂ 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ ಅಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸ ಸಮುದ್ರ ನ್ನೇ i 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಶಿನಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ತಾತ್ಸರ್ಯನೇನೆಂದರೆ: ಹೃದಯಶಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 
ತನ್ನ. ಹಿಂಸೆ ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೇ 

ಮುಂಡೆ ಸಾಗುವದು. ಕನಕದಾಸ, ಪುರಂದರದಾಸ, ತುಲಸೀದಾಸ, 

ಕಬೀರ, ಮಿರಾಜಾಯಿ, ಜ್ಞಾ ನದೇವ, ತುಕಾರಾಮ, ಏಕನಾಥ, ರಾಮ 

ದಾಸ --ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಭರತಖಂಡವೆಂಬ ಥರ್ಮಭೂಮಿಗೆ 
ಆಕಾಶದೀಸಪ್ರುಯರ್ಯಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾದೃಶರೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು 

ಪಡೆದು ಜ| ತಮ್ಮ ಉಚ್ಚ ತತ ತ್ರ ಗಳನ್ನು €ಖನರೂಪದಲ್ಲಿಟ್ಟು 

ಆ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯನ್ನು ನನುಗೆ ಮೂಲತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವರಲ್ಲ! 

ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಸ್ಟಕ್ಚರಗಳ ಪದೆವಿಯನ್ನು 

ಪಣಜೆಡರು!! ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ದೆ ಬುಡುಬುಡಿಕೆಯ ಪವವಿಗಳಲ್ಲೇ ನಿದೆ? ಮನೆ 

ನ್ಯನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೈದಯಶಕ್ತಿಯ ನದನಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕೆದ್ದು. 

ಆ ಪದವಿಯು ತತರರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ಪಕವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕ ೈದ್ದಲ್ಲ; 

ಸ್ಹ ಸಾಹಸದಿಂಡ ಸಂಪಾದಿಸತಕ್ಕ ದ್ದು. ಹೃದಯಶಕ್ತಿ ಯ ಪೆದವಿಯೆ ಸಜಿ 

ಮೆದುಳಿಹ" ಶಕ್ತಿಯ- ಪಫೆನಿಗಳ್ಲಾ" ನಿಪಾಳಿಸಿ ಒಗೆಯಶಕೃಪೆಗಳೇ ಸರಿ; 



೫೨ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಆದ್ದಂಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಹೃದಯ 

ಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮವಿಟ್ಯರತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ಸಮಯವಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸತಕ್ಕ ಇನ್ನೊ ಂದು ವಿಷಯವಿಸೆ. ಏನೆಂದರೆ: 

ಸ ದಯವು ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಪಾನವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ನಿಕಾಸ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ ಮನುನ ನು "ಭಗವಂತನ ಕೋಪಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರನಾದಂತೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಬುದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ 

ದಿನ್ನದ್ದು ಭಗನಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟುಜೊಡ ಲ 

ವದಿನ್ಲ.. ಇದರಿದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ತುಚ್ಛವಸ್ತುವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 
ನಿಜವಾಗಿ ಅನು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಹತ್ತ್ವದ ವಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೆ 

ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಶ -ರನಿಗೆ ಉಸೇಕ್ಷೆ. 'ಠೋಕನಲ್ಲಿ ಹೊಗೇಗಾಡಿಯ 

ಉಪಾಯವು ಸ ಸ್ರ ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ವ ವ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ 

ರಷ್ಟೆ? ಅದರ `ಸೊತಿಗೆ ka ಅಪುಯವೂ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಉಪಾಯವೂ ಅಪಾಯವೂ ಯಾನುಗಲೂ ಒಂನನ್ನೊಂಸು ಅವಲಂಬಿಸಿ 

ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುನನಕ್ಸೆ ಉಪುಯವಾದ 
ಕತ್ತಿಯು ತನ್ರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನನಾಗಬಹದುದನ್ನನ್ನು ನಿಚುರದಿಂದಲೆ 

ಊಹಸಿಸಬಹುದು. ಗೆ ಅಂಥ ಮಹತ್ತ್ವದ ವಸ್ತು. ಅದು 

ಇತರ ಉಸಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಎನ್ರೋ ಉಪಾಯಕರವೂ ಆಗಬಹುದು, 

ಅಪಾಯೆಕರವೂ ಆಗಬಹುನು. ಕತ ತ್ರಿಯಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಯಿಂದ ಉಸಯೋಗಿಸಬಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಕೈಗೆ ಮಾತ ಕೊಡಬಹುದಾದಂತೆ 

ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಣನನ್ನು ಆನನ್ನುಪಸೋಗಿಸನ್ನು ಕೆಲನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಕೊಸಬಸುನುಗುನನು. ಕುಡಕಂತನಂಸ ಕತ್ತಿಯನ್ನು BANGER 
ಕಲಿಸಹೋಗುವದು ತತ್ರ. ತನ್ಮು ಕೈಚಳಕನಿಂನ ಪ್ರೇರಿತರುನ 

ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಅವಕ್ಕೆ ತನಕಿಸುವನೊ ಜ್ ೫೫೬. ಕವಿಯೆ 

ವದಕ್ಕೆ ಚು ಬ ಕಲಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು: ಅದ 

ರಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬೆಕೆಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ತಪ್ಪು. 

ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರುದ ಯಾರು ತಾವಾಗಿ ಬರುವರೊ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸು 
ವದು ಯೋಗ್ಯವೆನಿಸುವದು. ಈ ನಿಯನುವನ್ನನಲಂಬಿಸಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 



ಶಿಕ್ಷಣ ೫೩, 

ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಾವಾಗಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಠವನ್ನು 

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತ ತಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಶಿಷ್ಯ ರು 

ಬರಲೆಂದು ಗುರುಗಳು ಮಂತ್ರಾಕ್ಸ ಹ್ ಒತು ಅನ್ನು ಡಿದುಕೊಂಡು 

ಮನೆಮನೆಯನ್ನು ತಿರುಗುವಮ ನನ್ಮು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸ ಸಲ್ಲದ ನಡವಳಿಕೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತೆಯ ಬೆಳವಳೆಗೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದೇ ಹೊರತು 

ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಸರ್ವ 

ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮೆದುಳಿನ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಶಿಕ್ಷ ಇದ ವಿಚಾರವಾದ ಮೇಲೆ 

ಇನ್ನೊ ೦ದುಳಿಯ.ತ್ತದೆ. Se ಮೆದುಳೂ ಹೃದ 

ಯವೂ ಇರುವಂತೆಯೇ ದೇದೇಂದ್ರಿ ಯಗಳಿವೆ. i ಹೈದಯದ ಮತ್ತು 

ಮೆದುಳಿನ ಶಿಕ್ಷಣನ ನ್ಮ ನಡೆಸಿದಂತೆ” ದೇಹೇಂದ್ರಿ ಯಾದಿಗಳ ಶಿಕ ಕಣವನ್ನು 

ನಡೆಸಬೇಕು. "ಸರಮಾರ್ಥದ ಹಿ ಯಿಂದ ಹೃದಯವ ಮತ್ತು 'ತಿದುಳಿನ 
ನು 

ಶಿಕ್ಷ ಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೃವಹಾರವ್ಪಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರೀರಕಶಿಕ್ಸ ಣಕ್ಕೆ 

ಬೆಂ ಹಚ್ಚು. ಏಕೆಂದರೆ: ಶೃದೆಯದ' ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಶಕ ವು 

ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಸಾಧನವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ಪರ 

ಮಾತೃಸ್ಸಿತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ. ಸಾಧನ. ಶಾರೀರಶಿಕ್ಷಣವು. ಪರಮಾತ್ಮ; 
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಢಕವಾಗದಿದ ರೂ ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟಿ ಯೋಗಕೆ ಕ್ಸ್ಟೇಮಕ್ಕೆ 

ಅಗತ್ಯವಾಗುವದು. ಶಾರೀರಕಶಿಕ್ಟ MOS ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪುಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನನಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವರು. ದೇಹೇಂದ್ರಿ 

ಯಗಳ ಪುಷ್ಟಿಯೂ ಅಗತ್ಯವೇ ಸೆರಿ. ಆದರೂ ಅದರಿಂದಲೆ ಶಾರೀರಕ 

ಶಿಕ್ಷಣವು ಪೂರ್ಣವಾಗುನದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೀ ಪಶುಬಲವನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುವ ಸಾಧನ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದ ಮೆರುಗು ಬರುವ ಶಾರೀರಕಶಿಕ್ಷಣ 

ವೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಗವ ಟಔಡ್ಯೋಗಿಕಶಿಕ್ಟಣ. ಹೃದ 

ಯದ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯುವದು ಶಕ್ಯ; ಆದರೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೃದಯ 

ವನ್ನೂ ಮೆದುಳನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ 

ಕೊಟ್ಟ ಲ್ಲ. ಸರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಹಿಯಂಥ ಸರಮಲಾಭಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ 
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ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ಕ್ಸುದ್ರವಾದ ಗೇಣುಹೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾರು 

ಬಟ್ಟಿ ಗೂ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಎಂಥ ದಡ ತನ! ಆದ್ದ ರಿಂದ 

ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯೆಂದ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು 

ಸಾಗಿಸುವದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾನ. ಬಾಯಿ ತುಂಬುವೆ 

ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೈ ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಇರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 
ಮನುಷ್ಯನೂ ತನ್ನವರ್ಣಾಶ್ರಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಏನಾದರೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ 

ವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈಗ 

ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವಕೆಂಬ ಸಂಕಟ 
ಕ್ಸಿಂತ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಾನು ele ಕೈಗಳನ್ನು ನಿರು 

ದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸೇಚಾಟವುಂಟಾಗಿರುವದೆಂದು 
ಸ್ವಾಮಿರಾಮತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ಹೊರಗೆಡ 
ವಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಔದ್ಯೋಗಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವದು. ಚಿಕ್ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರ್ಣೋ 

ಚಿತವಾದ ಯುದ್ಧಕಲೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ 

ನಿಗೆ ಅಕ್ಬರನ ಬಂಧುತ್ವದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದೆ ತನ್ನ ನಂಶದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ 
ಯನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ 

ಉದ್ಧಟತನವನ್ನು ಮುರಿದು ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರತಿಪಾಲಕನೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನು 

ಪಡೆಯುವ ಯೋಗವು ಒದಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಅಖಂಡಭರತ 

ಖಂಡದ ಪ್ರಥಮಚಕ್ರೇಶ್ಚರನಾಗುವ ಸಮಯವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಔದ್ಯೋಗಿಕಶಿಕ್ಸಣೆಯನ್ನೂ 

ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಟ್ಟು ವಿಚಾರಪ್ರಧಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಯ ವಿನಿಧ 

ವಿಷಯಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವನೆಂನು ಅವು 

ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದು ನಿರುಧಾರವಾಗಿ ತೋರುವದು. 
ಫಿತಿಹಾಸದ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ವಿಸ್ತಾರ 

ನಾದ ಭರತಖಂಹೆಔಲ್ಲ ಶಾಂತಿವುಯವುದ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ)  ಪಿಸಿಸಂಥ 
ಅಶೋಕನಿಗೆ ಜೌದ್ಧಿ ಕಶಿಕ್ಸ ಣನೆಷ್ಟು ನಡೆದಿತ್ತು? . ಶಿನಾಜಿಯ ಸ್ವರಾ 

ಸಾಸ ನೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇ ಗು ಸಾದನವಾಜವು? ಪ ಸಂಚ 
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ಕೈಲ್ಲ ಆದರ್ಶಸ್ವರೂಪಳಾಗಿ ಆಳಿದ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಯಾನ ರಾಜನೀತಿ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಳಾಗಿದ್ದಳು? ಅಕ್ಬರನು ಸರ್ವಸಮ್ಮತ 
ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಗೆ ಮಹತ್ತ ಎನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 
ಮಾಡಿದ್ದೆ "ನಿದೆ? ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯನ ಮನುಸ್ಯತ್ವ ತ್ತದ ಜಾ 

ತೆಯೆ ಸ್ರ ಕಟಿನಾಗುನದು ಹೃದಯಶಕ್ತಿ ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು 

ಮತ್ತೊ ಎದರೆಲ್ಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಂತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ 
ಶಕ್ತಿಗಳೂ ಹೃದಯಶಕ್ತಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದ್ದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತ್ಮ 
ಶಕ್ತ ಯ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ "ಆಸೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಹೃದಯಶಕ್ತಿಯ 
ಶಿಕ್ಷ ಣವೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ. 

ಮ ಯಿತು 

ಜೀವನೋಪಾಯ 
ನಾವಾರು 'ಯಿಿತಿಯುಕುಪಿ-ಆಬಳೆ ಭಸಾಫೋಚಶೀಜಾರಾಯತಾ ಗಶಾಸಾಸಹ್ಯಾಾಸನಾಜಣ ಇಮಾಮ ಆಿನಾಂಜಾ 

ಖ್ರ್ಕೂಕ್ಳಾ? ಕೈಗೊಂಡ ಗುರುಕುಲವಾಸವು ಮುಗಿಯುತ್ತಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ರವೃತ್ತಿಯೆ: ಗೃಹಕೃತ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. 

ಮನುಷ್ಯನು ಗೃಹೆಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗುವದೆಂಬ ಸೂಚ 
ನೆಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೆ ತಲೇ ಹಾಕಿದೆ. ಅದನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ 

ತೋರಿಸುವೆವು. ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೃದಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ 
ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರಡೆಂಬದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮರೆಯದೆ ಇರಬೇಕು. 
ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೃದಯೆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆ 
ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪ್ಪಾ ಶ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಸಲಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ದೇಹೇಂಡ್ರಿ 
ಯಾದಿಗಳ . ಪೋಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಕೈಮೇಲೆ ಹೇರಬೇಕು. ದೇವರು 
ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಪಾಗಿಟ್ಟರುಪನು. ಕೈಗಳ ಅಭಿಮಾನ 

ದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಳೆ ಚೆಳೆದು ಮನು 
ಷ್ಯರ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಬೇಕಷ್ಟೆ? ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಳ ದುಡಿನೆಯಿಂದ 
ತೇಶೇಂಡ್ರಿಯಾದಿಗಳು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. 
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ಯಾರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಉಪ್ರೋಗನನ್ನು ಮಾಡುವ ಚಪ 

ಲತೆ ಇಲ್ಲವೊ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಉಪ ನಯಾಂತರವಿಲ್ಲನೆ ನೇಮಾವೃ ತ್ತಿಯನ್ನು 

ವಹಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ನೀವಾ ವೃ ತ್ತಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರ ತೆ ಮನ 

ಸ್ಲನ್ನು ಅನೆ ತಿಂದ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣೆ ನಂತೆ ಒಳಗೆ ತಿರುಲಿಲ್ಲದ್ದಾ ಗಿ ಮಾಡುವ 

ಸ್ವಭಾವದು. ರ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸೇವಾವ್ನ ತಿಯನ್ನು. ಕೈಗೊಂಡೊ 

ಡನೆ ಶರೀರದೃಷ್ಟಿಯಿ ಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆನನ ಬಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡುವದಲ್ಲನೆ 

ಮನಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿ ು೦ದಲೂ ಅವನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗುವದು. 

ಯಜಮಾನನ ವಿಚಾರವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವದೊ 

ಸೇವಕನ ವಿಚಾರವೂ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗುವದ್ಮು 
ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯು ಹಿತವಾಗುವಡೊ ಸೇವಕನು ಅಂಥ 
ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಯೆಜಮಾನನ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ 

ಸರಣಿಯೆಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವವೊ ಸೇವಕರ ಮಾತುಗಳೂ ಅದೇ ಶೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು 

ಅನುಕರಣನಾಡಬೇಕಾಗುವದು.. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೇನಕನು ತನ್ನ 

Wl ಇಳ, ಸ್ಪುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆಟ್ಟಯಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು 

ಯಜಮಾನನ ಸ ಸನ್ನ, ತೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಪಾ! ತೀರಬೇಕಾಗುವದು, 

ಹೀಗಾಗಿ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸ್ಮಾಭಿನಾನದ ವಾಸನೆಯೇ ಉಳಿಯುವ ಸಂಭವ 

ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ತಾನೊಬ್ಬ ಸ್ಪ ತಂತ ತ್ರವ್ಯ ಕ್ತಿಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಅವನ 

ಮನೋಪಥದಿಂದ ಹಾರಿಜೊ ಗ ಸನದು ಭೋಗ್ಯನಸ್ತುವೆಂಬ ಕುತ್ಸಿತ 

ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವದು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸರತೆ 

ಅವನತಿಗೆ ಜಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸವೆಯಿಸುವದು. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಜನರು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿನೀರು ಕರೆಯುವದು ಶ್ರೇಯಸ್ಪರವಲ್ಲ, 
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಕವಿಯ ಉದ್ಗಾರವು ವಿಚಾರಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 

ವೃ “ಬಯ್ದೊಡೆ ಮೇಳನಾಡಿದನೆನುತ್ತ ಪರಾಧಮನಿಟ್ಟು ಸಾನವೊಲ್ | 

ಪೊಯ್ದೊಡೆ ಬುದ್ಧಿ ವೇಳ್ಪ ಕೆನುತರ್ಥನನುಯ್ದೆ ಡೆ ತಾನೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾ| 
ನುಯ್ದನೆನುತ್ತ, ನೂಂಕಿದೊಡೆ ಬಾಗಿಲೊಳಿರ್ಸೆನೆನುತ್ತಮಾಳ್ಗನಿ | 

ತ್ರಯ್ದುಪಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ತನುನಂ ಪೊರೆದೆಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿಶಂಕರಾ |” 

_—ಗುರುಮೂರ್ತಿಕಂಳರಕತಳ. 
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ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ದಾಸ್ಯಭಕ್ತಿಯೆಂಬಹೊಂದು ಭೇದವನ್ನು ಭಕ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವಸನ್ನು ನೋಡಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇನಾವೃತಿ ತಿ ಯು ಹೀನೆ 

ವೆಂದು ಕಂಡುಬರಲುರವು. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಅದು ತಿ ತ್ರಿ ಕಾಲಾಬಾಧಿತ 

ವಾದ ತತ್ತ್ವವೇ ಸಂ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದತೆ: ಪ್ರಪಂಚೆನಲ್ಲಿ 

ಒಂದರ ಹಿಂಹೊಂಮ ಭತ 'ೊಡರುಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೆಲನರು ವಿಚಾರಶೀಲರು ದೇವರಿಗೆ ಅಫನು ಸಾಧು 

ಸಂತರಿಗೆ ಶರಣುಹೊಕ್ತು ದಾಸ್ಕಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ: ಪ್ರಸನ್ನ ತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆಯುವನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುನರು. ಈ ದಾಸವು ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ 

ಚಾತುರ್ಯವಿಲ್ಲದ. ರಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಂಥದ್ದಲ್ಲ ಲ; ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿಗಾಗಿ 
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನ್ನಃ ಲ ಹೇಸಿ" ನಾವು ದಾಸ್ಫವನ್ನು ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿಯು 
ತ್ರೇವೊ ಹಾಣೆ ಅವರು ಉಸ್ಲೊ, ೀಗಚಾತುರ್ಯಗಳೆನ್ನು ಕೂಡ ತುಚ್ಠ 

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೈಗೊಂಡದ್ದು. ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳ ಯೋಚನೆಯಿಂದ 

ಉಡ್ಕೋಗಚಾತುರ್ಯವು ಮೇಲೆನಿಸಿದರೂ ಆ "ಕಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳ ವಿಚಾರ 
ವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ ತಂಮೆಕೊಳ್ಳ ದೆ ಸರ್ವೇಷ್ಟ ದಾತನಾದ "ಮುತ್ತು ನಿತ್ಛಸುಖ 

ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬು ಶಾಶ ಶೈ ತಾನಂದವನ್ನು 

ಪಡೆಯುವೆನೆಂಬುವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಚಾತುರ್ಯವೂ ತುಚ್ಛ ವೇ 
ಸರಿ. ಹುಟ್ಟಿಸಿನ ಡೇವಿರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವನೆ? “ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿ ಎ 

ಹಹಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಚಾ ಡೀವರಿಗೇ 
ಕೂಡಿದ್ದು: ಎಂಬ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆಯ ದಾಸ್ಯವೆಂಸೇ ಭಾವಿಸಿ 
ದಾಸ್ಯವು ಹೀನವೆಂದೇ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖರಾಗುವರು. ಭಗೆ 

ವಂತನ ದಾಸ್ಯಕ್ಟೂ ದಾಸೃಶಬ್ದದ ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದ ರೂ ಅದು ಉಳಿಜಿ 

ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಲ್ಲ ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಶುಂಕೇಜಿಲ್ಲದ ರೂಪವಾದ ಆಹಾರದಂತೆ 
ಇತರ ಸರ್ವದಾಸ್ಯಗಳನ್ನೂ ಜೀರ್ಣಿಸುವಂಥದ್ದಾ ಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ದಾಸ್ಯಭಕ್ತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಹವಾದದ್ದು. 

ಸುದ್ಧೆವದಿಂದ ಸತ್ಸುರುಷನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಾಸೃಪು ಹೊರಿಕರ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಸು ರುಷರೆಂದರೆ” ಕೇವಲ ಭೌತಿಕಧಾಗ್ಯನಕೆ: 
8 
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ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೆಣಗಾಡುವಂಥನರು. 

ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಾರ್ಥಾಭಿಲಾಸೆಯ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಇತರರ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಹುರಿದುಹಾಕುನ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ 
ದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮಂತೆ ಇತರರನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 
ಉನ್ನತಿಗೆ ತಾವೂ ನೆರವಾಗುವರು. ಇಂಥವರ ದಾಸ್ಯವು ಬಾಧಕವಾಗಿಲ್ಲ 

ದಿರುವದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಧಕವೂ ಆಗಿರುವದು. ತಾಶ್ಟರ್ಯನೇನೆಂದರೆ: 
ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೋ 

ನ್ಸೃತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 
ಭೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂಥ ವಿಲ 

ಕ್ಷಣವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಾಧು 

ಸ್ವಭಾವದ ಯಜಮಾನರು ವಿರಳರಾದ್ದರಿಂದ ಸೇವಾವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂಷ್ಯ 
ವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಏನಾದರೊಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವದೇ ಕ್ರಯದ 

ವಂಗದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದ ತಾರಾನಾಥತರ್ಕವಾಚಸ್ಸತಿ 

ನಮಗೊಂದು. ಸಲುವ ಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು Pye 

ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು. ತಾರಾನಾಭನು 
ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮನಾದ ವಿದ್ವಾಂಸನು. ತಾನೇತಾನಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ 
ಕಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ಪರೆಯುಗಿದುರಗರಂತೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಭೋರ್ಗರೆಯುವ 

ಮಹಾಮಹಾವಿದ್ದನ್ಮಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾರಾನಾಥನು ಗರುಡಪ್ರಾಯನಾಗಿದ್ದ ಸು 

ತಾರಾನಾಥನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಲಿಯದೆ ಇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮುಂದೆ ಮಹಾಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜರು ತಲೆದೂಗಿದರು. 
ಇಂಥ ಪಂಡಿತನು ತನ್ನ ಜೀವನಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿರಬಹುದು? 

ಪದನದ್ಯಗಳಿಂದ ಧನಮದಾಂಧರ ಮುಖಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನ್ನಣೆ 

ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ತನುಮ್ನನ 
ಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆ? ಅಥವಾ ಪೆ ಸ್ರಾಢಪಾಕವನ್ನು. ಕಲಿಸು 
ವದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆದು 

ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿರಬಹುದೆ? ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಪಂಡಿತರಲ್ಲದಂಥನರು 
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ಕೊಡುವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಅವನು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ: ಯಾರು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ತೂಕವನ್ನರಿಯರೊ ಅಂಥವರ 
ಸಾಯುಪಚಾರಕ್ಕೇನು ಬೆಲೆ? ತಾರಾನಾಥನು ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು 

ಯಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆಯರರೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವನೊ ಅವರ ಅಭಿನಂದನದಿಂದ 

ಮ್ಗೆ ಯುಬ್ಬು ವಷ್ಟು ಕುದ್ರಸ್ನ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರ 

ಕ pe ತನ್ನ "'ನದೃತ್ತೆಯ ದುರುಪಯೋಗವಾಡಿಕೊಳ್ಳು ನಷ್ಟು 

ಮೂರ್ಮಾನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಸರಕಾರದ ತಾ 

ಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಭಾಪಕನಾಗಿದ್ದದ್ದು ನಿಜ ಈ ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡುವ 
ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕೆ ಬೇರಿ ಕಾರಣಗಳೊದಗಿದವು. ಆದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ತನ್ನ 
ಮನಸ್ಸಿಗೊಸ್ಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಒಡನೆ 

ಅವನು ಎಚ್ಚ ಶು ಕೊಂಡು, ದಾಸ್ಯವೃತ್ತಿ ತ್ತಿಗೆ ತಿಲತರ್ಪಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡುುತನ್ನದೊಂದು ಗುರುಕುಲವನ್ನು 

ತಿಗೆದನು. ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. 

ಆದರೆ ಅನನು ಒಬ ನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕಾಸು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ ಲಿಲ್ಲ. 

ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಿ ಯ 3ಚ ಶೆ ಕ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ 

ಉಪ್ರೋಗಗಳು ಕಾಮಡೇನುಗಳೆಂದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 
ಅವನು ದೇಶಕಾಲಸ್ಸಿ ತಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಸೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಜನತೆಯ 
ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ ನೇಯಿಸೆಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಆರಿಸಿದನು. 
ಜನಭರಿತವಾದ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ್ರವ್ಯಗಳೂ ವಸ್ತ್ರಗಳೂ ಎಷ್ಟಾ 

ದರೂ ಸಾಲದೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಿಡಿದ ನೇಯಿಗೆಯ ಕೆಲಸ ಸವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ 
ಕಾರಿಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟಿದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ 

ತಾನೇ ನಡೆಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ ಯಾನಿ 

ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ಯಾರ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ 
ಬಾಯಿತೆಗೆಯ ಬೇಕಾದ ಸಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಘ್ರು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬರಿ 

ಅವನೊಬ್ಬನ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟೆ 

ಗಳೂ ಜಾಂತಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ “ಠಾರಾನಾಥನ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಹತ್ತು "ಕ್ಕು 
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ಗಳಿಗೂ ಹಬ್ಬಿತು. ಔದ್ಯೋಗಿಕಶಿಕ್ಷಣವು. ಕೇಳು ಬಗೆಯದೆಂತಲೂ 

ಬೌದ್ದಿಕಶಿಕ್ರಣವು ಮೇಲಾದುದೆಂತಲೂ ತಿಳಿಯುವದು ಬರೀ ಭ್ರಮೆ. 

ತಾರಾನಾಥನಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮಮಗಿದ್ದಂತೆಯೆ ಉದ್ಯೋ 
ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಸ ಅನ್ಸಾದ್ಭಶವಾಗಿತ್ತೆ ಂದು ಅವನ: ಚರಿತ್ರೆಯು ಹೇಳು 

ತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಉಪ್ಫೋಗಗಳ ವಿಷಯನಂತಿರಲಿ; ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವ 

ನಿಗೆ ಸಮಾನರೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹವ್ಯ 

ಕವಗಳು ನಡೆದಾಗ ತಾರಾನಾಥನು ತಾನೇ ಸೊಂಟಿವತ್ಸು ಕಟ್ಟಿ ಅಡಿಗೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದರ ಕಾರಣವು ಇತರ 

ರಿಂದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಅನುಕೂಲನಿಲ್ಲವೆಂತ ಅಲ್ಲ. ಆನನಿಗೆ 
ಅದರ ಜ್ಞಾನವು ಆತಿಶಯವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನೇ ಹೋಗ 

ಬೇಕೆಂದು ಉತ್ಸಾಹವು ಉಕ್ಫಲು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ನೇ ಮುಂದೆ 

ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಕೀಳಾದುವೆಂಬ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಔದ್ರೋಗಿಕಶಿನಣವು ಕೀಳಲ್ಲ. ಔದ್ಯೋಗಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೀಳೆಂದು : ತಿಳಿಯುವ ಬುದ್ಧಿ ಕೇಳು. ತಾರಾನಾಥನ 
ಪಾಂಡಿತೃವೆಂಥದ್ದು! “ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಬ್ಧ ಹದಭಿದಾನ'ವೆಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅವನ 

ಂದು ನಿಘಂಟು ಈಗಲ; ಭರತಖಂಡದ ಪಂಡಿತಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಶರ 

ತ್ಪುಲದ ನಡುಹೆಗಲಿನ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ 

ಪ್ರತಿಭಾವಿಶೇಷವುಳ್ಳವನು ಜೀವನಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧನ 

ವಾಗಿ ನಡೆವಳಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು 
ಅನುಕರಣಮಾಡದೆ ಇರುವದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆ? ದೊಡ್ಡವರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲ 

ಇತರರ ಉವಾರಣೆಗಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ :ತಾರಾನಾಥನು 

ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ನಾವು ಮುಂದುನರಿಯಬೇಕು. 
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ಮಾತೃಭಕ್ತ 

ಸ: ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾದ ಸದ್ವ ಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ 

ಕಣವನ್ನು ಪದೆದಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದ Re 

ಸ [rade ಧನಕನಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸ 

ತುಂಬಲಿ, ಅವನ ಜೀವಿತದ ಪವಿತ್ರ ತೆಯು ತನ್ನ ಶೀಲನನ್ನು 

ಸರ್ವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಸಂರಕ್ಷಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಪ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಉಜ್ಜ ಲತೆ 

ಯಿಂದೆ ಮಾತ್ರ ಚೇತನ ಗೊಳ್ಳು ವದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಶೀಲರಕಣೆಯ 

ಸಂಬಂಧವಾದ “ಆತ ಶೈ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ನಿಚಾರಗಳನ್ನೇ 

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾ ರಾಗವ. 

ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಸೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಪರಮಥ್ಯೇಯ 
ಮೆದು ಹಿಂಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಗಿನೆಯಷ್ಟೆ. ಆ ips ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ 

ನಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ ಜಾ ವ್ಯಕ್ತಸ್ವ ಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತ್ತ ಸ 

ಸ್ಲಾನವು ಯಾವಸೆಂಬವನ್ನು ll ವಾಗುತ್ತದೆ. "ಆದಿತ್ಯ 
ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ವಾಗಿದ್ದೇನೆ” ಎಂಬ ಕ್ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ 

ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ದೇವತ್ವ ವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಸ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 
ನೋಡಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಅವೆಲ್ಲ "ದೂರದ ಮಾತು 

ಗಳು. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದೇವ 

ರೊಬ್ಬನಿರುವನೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಬಲೆ ಯೆತ್ತುತ್ತಲೇ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಸಮಾನ 

ದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀ ವತ್ವವೆ' ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ 

ದಕ್ಬಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವೆ: ನೆಂದಿ: “ತಾಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ತಿಳಿಯು 

ವವನಾಗು.” ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು 

ಕೊಡುವನೇ ಹೆಚ್ಚ. ಏಕೆಂದರೆ ತಂಡೆಯು ತಾಯಿಗಿಂತ ವಿಚಾರಶೀಲ 

ನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕುಟುಂಬದ 
ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವನು. ಇದು 1 ೪5 ) ಚಂಚಿಕರ ಮಾತು. ಈಗ 
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೬೨ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆ ಏರಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾ 

ಸಕ್ಕಿಯು ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹಿಡಿಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ 
mel 

ಇದ ದಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇನೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 

ಕಾ 

2] 

ಕನ" ಪೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೈದಯಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ 
ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನ ರಿಯಜೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರು ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು 

ವರೆಂದು ಯೋಚಿಸಿಯೆ ವೇದವು. ಈ  ಉಪನೇಶವನ್ನು ಮೊದಲು 

ಹಾಕಿರುವದು. ಇದರಿಂದ ತಂದೆಯ ಪೂಜ್ಯತೆಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. 

ವೇದವು ಅವರನರ ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರವರಿಗೆ ತಪ್ಪಜಿ ಕೊಡಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಯತ್ತಿಸುವಸೇ ಹೊರತು ಯಾರ ಪೂಜ್ಯತೆಗೂ ಸೊನ್ನೇಸುತ್ತುವ 

ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಪೂಜ್ಯತೆಯನ್ನೂ 
ೌರವಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ದಾಟುವದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಶ್ರೇಯ 

ಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಮುಗುವನು. ಪರಮಾರ್ಥಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಹೊರ 
ಬರುವ ವೇದವು ಪ್ರಥಮಪೊಜ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 

“ತಂಡೆಯನ್ನು ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿ ಗುರುವನ್ನು ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿ”- 
ಎಂದೆ ಮುಂತಾಗಿ ತನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮುಂಡೆ ಸಾಗಿಸಿರುವದು. 

ಲೋಕದ ಜನರು ತಪ್ಪುವಂಥ ಕೇಲನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ 

ಉಪದೇಶನನ್ನು ಜೋಡಿಸುನಷೇ ವೇದದ ಹಿರಿಯತನ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ 

ವೇದವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಡೆವಳಿಕೆಯಂಥ ಎಲ್ಲರೂ 
ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿದರೆ ಆ ವೇದದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ? 

ಜನರು ಮುಗ್ಗ ರಿಸುವ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದಲೇ ವೇದಕ್ಕೆ 
ವೇದತ್ವ. 

ತಾಯಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರೀ ವೇದದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರಥ್ಧೆಯಿಂದೆ 
ಹೊಗುಟ್ಟ ಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವೇ ನಮಗೆ ಹೇಳುವದು. 

ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಆದರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಹೊರುವಳು; ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವಿನ ಕ್ಷೇಮಾರ್ಥವಾಗಿ 

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಥ್ಯಪಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಳು; ಗರ್ಭವಿಶೇಷದಿಂದ ಶರೀ 

ರಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸನನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಹಿಸುವಳು; 
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ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ೬೩ 

ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬರುವ ಪ್ರಸವವೇದನೆಯನ್ನು ಸರ್ವಯತ್ನದಿಂದಲೂ 

ಸಹಿಸುವಳು. ಹಡೆದ ಮೇಲಾದರೂ ಶಿಶುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು? ಶಿಶುವಿಗೆ ಹಾಲಬತ್ತಿಯನ್ನು ಚೀಪಿಸು 
ವವರು ಯಾರು? ಮೊಲೆಯನ್ನೂ ಡುವವರು ಯಾರು? ನಸೆಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 

ಎಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ಇಡುವವರು ಯಾರು? ನೀರೆರೆಯುವನರು ಯಾರು? ತಟ್ಟಿ 

ಮಲಗಿಸುವವರು ಯಾರು? ಜೋಗುಳವನ್ನು ಹಾಡುನನರು ಯಾರು? 

ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿಸುವವರು ಯಾರು? ಮುದ್ದಿಸಿ 

ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರು? ಕೈಹಿಡಿದು ನದೆಸುವನರು ಯಾರು? 

ಆಡಾಡಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸುವವರು ಯಾರು? ಶಿಶುವಿನ ಹೇಸಿಗೆಯನ್ಸೈಲ್ಲ 
ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಬಾಚುವವರು ಯಾರು? ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕಿರುವನ್ನೇ 
ಸರ್ವಸ್ನನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಇಂಥ ತಾಯ 

ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಮಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಾದ ಗಡ್ಡ ಖಾಸೆ 

ಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮಗುವಿನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚು 20 ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ 

ತಂದೆಯದೇನು ಹೆಚ್ಚು ಗಾರಿಕೆ? ಜಗು ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ 

ಹಸಿದು ಹೊರಗಿನಿಂದ “ಹೊತ್ತ ಗಿ ಬಂದರೆ ಹೊತ್ತಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದು 
ಗದರಿಸುವ ತಂದೆಯದು ದೇವತ್ವವೊ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಮೇಲೆ 

ಮಾತಾಡೆಂದು ಕನಿಕರದಿಂದ ತಾನು ಮೊದಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟದ್ದ ತಿನಿಸನ್ನು 
ಮುಂಡೆ ತಂದು ಹಿಡಿಯುವ ತಾಯಿಯದು ದೇವತ್ವ ಪ?” ಮಗ್ಗ ನಿಗೇನಾ 

ದರೂ ಆಸ್ಮಸ ್ರೈಸ್ಥೃತೆಯುಂಟಾದಾಗ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮ್ಲಾ ನತೆ ಮಾತ್ರ 

ತೋರುತ್ತಿ ಸ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಸಂತಪ್ತ 

ವಾಗುವದೇಕೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ತಾಯಿಯಷ ಸ್ರಿ ಸಮಾಪಸಂಬಂಧದ 

ವಸ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ತಂದೆಯು 

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಹಿಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ; ತಾಯಿಯು 

ಮುಖವನ್ನು ಗಂಟುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗದರಿಸುತ್ತ ಒಣರೊಟ್ಟಿಯ ಚೂರನ್ನು 
ಕೊಡಲಿ; ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಸವಿಯು ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಮಾರಿಸಿಯೇ 

ತೀರುನದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಜಿಲೇಬಿಯೆಲ್ಲಿ ಹೊರಗಣ ಸಕ್ಕರೆತುಪ್ಪಗಳ 

ಸಂಬಂಧದ ಹೊರತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೇಮದಂಥ ಮಧುರನಸ್ತನಿನ 
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ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೆಕ್ಕಕ್ಕೆ 
ತಂದುಕೊಂಡು ತಾನು ಉತ ಸ್ಟವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿನೆಂದು ತಂದೆಯು 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಗ್ಗಬಹುದು. ಅದೇನೂ ಮಗಳಿಗೆ ನಿಶೇಷ 
ವೆನಿಸಲಾರದು. ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರೈೆ ತುಪ್ಪ-ಮೊದ 
ಲಾದ ಹೊರಗಣ ಯಾವ ಮಧುರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮರಸವು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ 
ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಗೆಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ರುಚಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು 

ವದು, ಯಾನಾಕೆಯು ಎಸ್ಟೆಷ್ಟೋಕಾಲ ಶಿಶುವನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗ 
ದಲ್ಲೊಂದಂಶವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತನ್ನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ 

ಶಿಶುವಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿ 

ಕೊಂಡಳೊ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯು ಹೆಚ್ಚು 

ರುಚಿಯಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೀತು! ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರೇಮಸ್ತರೂಪನೆಂದು 

ಎಷ್ಟೋ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮಗನ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಗನು ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದ 

ಲನೆಯ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯವೇಕೆ? ಶಿಶುವಿಗೆ ಈ 

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗುವ ವಸ್ತು ತಾಯಿ. ತಾಯಿ 
ಬೆಟ್ಟಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಮೊದಲಾದವರ ಮಾತು. ಮನುಸ್ಯ 

ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಯಾನ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ತಾಯ ಹೊರತು ಎರಡನೆ 

ಯವರ ಸಂಬಂಧದ ಪರಿಚಯವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಕರುಗಳು ಕೂಗು 

ವದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಧ್ವನಿಯು “ಅಂಬೇ,” ಎಂದು 
ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವದು. ದೇವರು ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ 
ಶರಣುಹೋಗುವ ಬೀಜವನ್ನಿಟ್ಟಿ ರುವಕೆಂದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ 

ಬೇಕಾದದ್ದೇ ನಿದೆ! 

ದೇವರು ತನ್ನ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಮನೆಯೆಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರ ಕಟಗೊಳಿಸಿರುವನೆಂದಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಸಗುಣರೂಪವೆಂದರೆ ರಾಮ್ಕ ಕೃಷ್ಣ--ಮೊದಲಾದ ಪುರುಷನ್ಯಕ್ತಿಗಳಾ 
ದರೂ ಪ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಇದ್ದೆ € ಇರುವವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಪಾರ್ವತೀ, 
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ಶಾರದಾ- ಮೊದಲಾದ ಎಸ್ಟೋ ಸ್ರೀಡೀವತೆಗಳಿರುವವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಜನರು ತನ್ಮುತೆಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗನುಗುಪವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಶ್ರ್ರೀವ್ರಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧಕರಿಗೂ 

ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಬತ್ತೆಯ,ಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಧುಶಿರೋಮಣಿಗಳಾಗಿ ಹೋದ 

ತ್ರೀರಾಮಕೃಪ್ನ ( ಪರನುಡೆಂಸರು ಎಚ್ ಪಾರಕ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ 

ಶ್ರ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿ ಯನ್ನ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ: 

ಪುರುಷನ, ಕೈಯು ನಿಚಾರಸ್ರಧಾನವಾದದ್ದು; ಸಿ ಸ್ರ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಪ್ರೇಮ 

ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತರು ಬೇಗ ಬಲಿಯುವದಿಲ್ಲ; 

ಏಕೆಂದತೆ: ಅವರೆ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುವಂಥದ್ದ ಲ್ಲ ಲ. ಪ್ರೇಮಸ್ಯ ಭಾವದವರ ಒಲು 

ಮೆಗೆ ತಡನೇ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ: ಅನರ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ ಇರುವದಕ್ಕಾಗು 

ವನಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿರಿ. ತಂದೆ ಒಲಿ 

ಸ sar ತಾಯಿ ಬಹು ಬೇಗೆ ಒಲಿಯುವಳೆಂಬುದು ಅನುಭವ 

ಡ್ಲವಾದ ಮಾತು. ಉಪಾಸನೆಗೆ ದೇವರ ಪುರುಷರೂಪನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಸಿ ಬ್ರರೂಪನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ. ಇನ್ನೊ ಎದೇ 

ಸದಿ ನಕ ತ್ರಂತೆಯು ಮಗನ ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ 

ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವನು; ಪ್ರೇಮವ ರ್ರಧಾನಳಾದ 

ತಾಯಿಯು ನಮ್ಮ “ತಪ್ಪ್ಪುಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ಮನ್ನಿಸಿ ಮಡಿಲಿಗೆ "ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ವಳು. 
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನಮಗಂತು ತಪ್ಪಾಗುವದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ: ಅದು 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಭುವವಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿಗೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 
ಅನುಭನಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿಯೇನು? ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ 

ಹಾಕಿಯೂ ಬಿಟ್ಟಿಕೆ ಮುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡೇನು? ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವವರು 

ಬೇಡ; ಮನ್ನಿಸುವವರು ಬೇಕು. ನಿಷ್ಟರುಣದಿಂದ ಕಾಡಿಸುವವರು ನಮಗೆ 

ಬೇಡ, ನಾವು ಬೇಡವೆಂದರೂ ನಮಗೆ ಒಲಿಯುವವರು ಬೇಕು. ಭಗ 

ನಂತರ ಸ್ರ್ರೀವೃಕ್ತಿಯ ಸಗುಣರೂಪವನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 

ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಗುಣಸಂಪತೂ ಅನ್ಲಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರ್ರೀರೂಪಕ್ಕೆ 

ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಭಗವಂತನ ಸಗುಣರೂಪನನ್ನು ಸ್ರ್ರೀವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಿ ುಷ್ಯತ್ತದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಅತ್ಯಂತ 
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ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಭರತಖಂಡದವರ 

ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶದವರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿಬ. 
ಲೋಕವಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಸಾಲವನ್ನಾದರೂ ತೀರಿಸ 

ಬಹುದು; ತಾಯ ಉಪಕಾರನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವಪಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು 

ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ನಾರೆ. ಜುಟ್ಟು ಜನಿವಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊ 
ಗೆದು ಕಾಷುಯನಂಡಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಸಂನ್ಛಾಸಿಗಳಾದವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 

ಬಂಧುವರ್ಗದನರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡರಂದು ಹೇಳುವರಷ್ಟೆ. 

ಅಮ ನಿಜ ಮಗನು ಸಂನ್ರುಸಿಯಾದನೆಂದರೆ ತಂದೆಯಾದರೂ ಅವನ 

ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಣೆಯನ್ನಿಡಬೇಕು. ಉಳಿದವರ ಮಾತಿನ್ನೇನು? 
ಆದರೂ ಆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗೆ ತಾಯ ಸಂಬಂಧವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಮಗನು ಮಹಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರನೆನಿಸಿ ಜಗಮ್ಗರುವಾಗಿ 

ದ್ದರೂ ತುಯ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅವನು ನಮಸ್ಪರಿಸಬೇಕಾಗು 

ವನು. ತುಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ. 

ಪರಮಪೂಜ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ" ಚರಿಕ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. 

ತುಕಾ ಚ! ಚಿಕ್ಕ ಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂನ್ಯಾ ಸವ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಹಳ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚ್ಟ "ಮನೆಗೆ ಸ ಒಗೆತನವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದ್ದನ್ನು "ನೋಡಬೇಕೆಂದು ತಾಯ ಕುತೂಹಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಇವೆ 
ರಡರ ತಿಕ್ವಾಟನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಹಾನುರ್ಥವಾಗಿ ನದಿಗೆ 

ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಸೆಳೆಯಿತೆಂದೂ ಸಂನ್ಯಾ 
ಸದ ಆನೆಯು ತೀರಿವತಿ ಪ್ರಾಣಶ್ಯಾಗವು ಸರಾಗನಾಗುವವರಿುವ ಅವಕ್ಕೆ ಆಗ 

ಲುದರೂ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತುಯನ್ನು ಪಃ 

ಸಿದರೆಂದೂ ಉಪಾಯಾಂತರವಿಭ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ 

ಸುಖನಾದಕಿ ಸಾಕೆಂದು ಅನುನುತಿಸಿದಳೆಂದೂ ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಪತ್ಸಂನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡುತ್ತರೆ ಮೊಸಳೆ ಬಿಟ್ಟಿ 

ತೆಂದೂ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ರಮಸಂನ್ಕಾಸವನ್ನೆ ಮಾಡಿದಕಿಂನೂ 
ಅವರ ಇತಿಹಾಸವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ 

ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ತಾಯ ಆಜ್ಞೆ ಯ ಹೊರತು 
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ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಚಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಫೆ ಪ್ರೇಮಸ್ರಧಾನ 

ಳಾದ ತಾಯಿಗೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಅಳ ಲೋಕಹಿತದ ಸತ ಆತ್ಮ 

ಹಿತದ ದೂರದೃಷಿಯು' ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಆಕೆಯ ಫ್ 

ನಿಟ್ಟುಸಿರೇ ಮಗನ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮಾಡಬಲ್ಲ 

ದಾದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಯುವದು ಅಗತ್ಯ. 

ಯಾವ ದೇಹೆದಲ್ಲಿದ್ದು ತಾನು ಲೋಕಹಿತವನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ಮಹಿತವನ್ನಾಗಲಿ 
ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೊ ಆ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರವು 

ತಾಯಿಗಿರುವಾಗ ಆ ತಾಯನ್ನು ಕಡೆಗಾಣುವದು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯ 
ವಾದೀತು? ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 

ತಾಯ ಅನುಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಕೆ 

ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲೆ ತಂದೆಯು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು 

ಬಂದು ಮಗನನ್ನು ಕಾಣದ ತಾಯ ಗೋಳಾಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಆಚಾ 

ರ್ಯರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗನಾಗುವವರೆಗೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು 

ಮಾತು ಕೊ! ಕ್ಸ್ ಕ ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆ ದಿ ದ್ವಿತೀಯಪುತ್ರ ನಾದ ಮೇಲೆ 

ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾ ರೆ. 

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯ ವಿಚಾರವು 

ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ. ಸಾಗಿನೆ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು 

ತಾಯಿಗೆ “ನೀನು ನೆನೆಸಿದಾಗ ಬರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು 

ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಈ ಮಾತು ಬೀಸುವ ದೊಣ್ಣೆಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು. 

ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಮುಂದಿ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ದಿಗಿ ಜಯವನ್ನು ಕ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲಿ ಏನೋ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡನರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಫದ 

ಮೇಲೆ ಪಖಯಣನಿಂದ ಕಾಲಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮರ 

ಣೋನ್ಮುಖಳಾಗಿದ್ದಳು. ಮಗನ ದರ್ಶನದಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಜೇತನವು 

ಉಕ್ಸಿ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರು ಕೋಡಿ ಇಟ್ಟಿತು. 

ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾ ಣಾ ನೋಪಸೇಶವನ್ನು ಹ್ 

ಸದ್ಗ ತಿಯಾಗುವಂತೆ ತಮ್ಮ ತನಸ್ಸಾಮಥ್ಯ ವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. 
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ಮಾತೃಖುಣವು ತೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಅದು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿಯಮ. ಖುಣವೆಂದೆ ಮೇಲೆ ಆದು ಎಂದಾದರೂ 

ಒಂದು ದಿನ ತೀರತಕ್ಕದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತೀರುವದಾದರೆ ಆ 

ಉಪಾಯವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯೆರು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ ಒಂದೇ 

ಸರಿ ನಮಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಮರಣ 

ಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರಿ ಆಗ ಆಕೆಯ ಸಾಲವು ತೀರದೆ ಏನು 

ಮಾಡೀತು? ಆಚಾರ್ಯರು ತಾಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಆಕೆಯ ದೇಹಸಂಸ್ಥಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂನ್ಯಾ 

ಸಿಯು ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಉಂಡುಡಿ 

ಗರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು. 

ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಸಹಕಾರನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಡೇನು ನಡೆಯುವ 

ದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತು. ಲೌಕಿಕರೊಡನೆ ಅಸಹಕಾರವು ಜಯ 

ಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕರೊಡನೆ ಅದರ ಆಟನೇನು ನಡೆ 

ದೀತು? ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಾಯ ದೇಹವನ್ನು ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯೆ 

ಕಂದುಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದಹನಮಾಡಿದರೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಾಲಿನ 
ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿರೋಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ 

ತಾವು ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ: ಸತಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನರು ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟ ಗತಿಗೆ 

ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಣ 
ಬಾಯಿಬಡಿಕರು ಎಷ್ಟು ಹಾರಾಡಿವರೂ ಆಚಾರ್ಯರು ತನ್ಮು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 
ಯಿಂದೆ ಮಾತ್ಸಖಣವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇಬಿಟ್ಟರು. 

ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಾಯಿಯರ ಸಂಬುಧ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ 

ವೆಂದಮೇಲೆ ಇತರರ ಪಾಡೇನು? ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರ ಮಾತೃ 

ಪ್ರೇಮವೂ ಅಭಿನಂದನೀಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ತಾಯಿ 

ಯಂತೆ ರಾಮದಾಸರ ತಾಯಿಗೂ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ 
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ಲವಲವಿಕೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಾಹಗಳೂ ನಡೆದಿರುವಾಗ 
ಪುರೋಹಿತರು, "ಸುಲಗ್ರ್ವ ಸಾವಧಾನ”-ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ರಾಮದಾಸರು ಹಸೆಯ 
ಜಗುಲಿಯಿಂದಿಳಿದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಮೇಲೆ 

ಅವರು ಅನೇಕ ತಪಶ್ಚರ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 

ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ದೇಶೋದ್ಧ ರಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ತೊಡ 
ಗಿದ್ದರೂ ತಾಯ ವಿಷಯೆಕ್ಟೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 
ಇಪ್ಸತ್ತನಾಲ್ದು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯ ಮುಂಸೆ ಬಂದು 

ನಿಂತು “ಜಯ ಜಯ ರಘುವೀರಸಮರ್ಥ”' ಎಂದು ಜಯಘಫೋಷನವನ್ನು 

ಮಾಡಿದರು. ಮಗನು ಹೋದಂದಿನಿಂದ ಅತ್ತತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಳೆದು 

ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತಿದ್ದ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಹಿರಿಯೆ ಸೊಸೆಯನ್ನು 

ಕೂಗಿ ಭಿಕ್ಸು ಕನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷನನ್ನು ಹಾಕೆಂದಳು. ಒಡನೆ ರಾಮದಾಸರು 

“ಈ ಭಿಸ್ತುಕನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಗುಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದು 
ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಾಯ ಪಾದದ ಮೇಲಿಟ್ಟು “ಅಮ್ಮ” ಎನ್ನುತ್ತಲೇ 

ಆ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೂ ಆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಆಕೆಯ ಮ್ಳ ಜುಮ್ಮೆಂದು ಕಂಪಿ 

ಸುವದಕ್ವಾರಂಭಿಸಿ “ಯಾರಪ್ಪ; ನನ್ನ ಮುದ್ದು ನಾರೋಬನಂತೆ ಕಾಣು 

ವೆದಲ್ಲೊ?” ಎಂದು ದಡದಡನೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದಳು. ರಾಮದಾಸರು 

“ಹೌದಮ್ಮ” ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆಲಿಂಗನ 
ಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗಳೇನಾಗಿದ್ದ ವೆಂಬುದು 

ಿಧಾತನಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಯಿತೊ ಇಲ್ಲವೊ ಕಾಣೆ. ಆ ತಾಯಿಮಕ್ಕಳಿಗಂತು 

ಏನೂ ತಿಳಿದಿರಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ: ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೇಮದ ಆವೇಶದಿಂದ 

ಮೈಮರೆತಿದ್ದ ರು... ನಾರೋಬನೆಂಬುದು ರಾಮದಾಸರ ಪೂರ್ವದ ಹೆಸ 

ರಾದ "ನಾರಾಯಣ? ಎಂಬುದರ ಮುದ್ದುರೂಪ. ಶ್ರೀಸಮರ್ಥರಾಮ 

ದಾಸಕೆಂದು ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿನನರೂ ಸಾವಿರಾರು ನಾಲಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಂಬೋ 

ಧಿಸಿದರೂ ಉಬ್ಬದೆ ಇದ್ದ ಮೈ “ನನ್ನ ಮುದ್ದು ನಾಕೋಬನೇನೊ? 
ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಉಬ್ಬಿ ಹೋಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು. ಅಮೇಲೆ 

“ನಾರೋಬನನ್ನು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿ ಲ್ಲವಲ್ಲ” ಎಂದು ತಾಯಿ ದುಃಖಿ 
ಸಲು ಆಕೆಗೆ ರಾಮದಾಸರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರೆಂದು ಹೇಳು 
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ತ್ತಾರೆ... ಬರೀ ರಾಮದಾಸರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ಸೆ ಏಕ? 

ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೇ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿ ರಬಹುದು. 

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಡೊಡ್ಡವರು ಕೂಡೆ ತಾಯಿಯರ ಅನುಗ್ರಡೆನನ್ನು 
ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬರೂ ಮಾತಿ 

ಹ ನ ಹಯ, ಭಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳ ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

>> (೫೪ೇ್ 

ಆರ್ಜೆ ಬ್ನ 
೪.2೬ ನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಸರ್ವ ಕೆಶಣಗಳನ್ನೂ 

ಪರಮಾತ್ಮಸ್ತ್ರರೂಪವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಸೇ ತನ್ನ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ 
ವೆಂಬುದನ್ನು ಎಂಡೆಂದಿಗೂ Mi ಅದನ್ನು ಹ ಟಟ 

ವದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸನ್ನಾಹವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಸೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ 

ಕರ್ತವೃವು. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂನರ್ಭ ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ 

ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಫಲಾಂತರದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯನು 

ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 
ಹೊರಗಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕಾಗುವದು. ಹೊಟ್ಟಿ 
ಬಟ್ಟೆಗಳ ಯೋಚನೆಯೊಂದು ಬಾಧಿಸದೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾತ್ತಿ ಈ 

ವೃತ್ತಿ ಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ರಾಜಮಾರ್ಗ 

ಬಿಂದಿ ಬಂದು ಮನೆಗಳೆನ್ನಿಲ್ಲ rE ಹೋಗುವ ಹಗಲುಗಳ್ಳ ರ 

ಹಾವಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನಸ್ಸು ತಾನೆ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳ ತೆ 

ನರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಹೋಗುವದು? ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದ 
ಕಡೆಗೆ ಹ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ ನರು ಉಂಡ 

ತಿಂದು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ 

ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ಟಿ ಗೇ ಇಲ್ಲದೆ 
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ಆಕಾಶದೆ ಕೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ತೇಲುಗಣ್ಣು ಮೇಲುಗಣ್ಣು ಮಾಡಿ ನಿಟ್ಟಿ 

ಸಿರಿಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಢರ್ಮೆದ ಕೆಬ್ಬನೆಯಾದರೂ 

ಬರುವ ಒಗೆ ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಸಕ್ಷ ಮೆಳೆಬಿಕೆಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ 
ಹಗೇವುಗಳೂ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಜೊ ಎಲ್ಲೆ ಲ್ಲಿಯೂ ಸುಗ್ಗಿ ಯ ಹಾಡುಗಳೇ 

ಸೂರೆಖೆಣಗಿನ್ನರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರ ನರ್ತಕೆಗೆ ಇ)ಧನನ್ರೆ 

ಸಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ ಇವರೆ ಮುಂಡೆ ಬೇಕಾಗುವನೇನೆಂದರೆ: ಜನರಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುರಾಗ. ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿಯಾ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುರಾಗದ 

ಮಾತುಕಥೆಗಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ದೈಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವ ಧರ್ಮಾಚರತೆಗಳೆ ಸಂಘಟಸು 

ತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸ ಭಾವವಾಗಿ ಸ್ಸ (ಧರ್ಮ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರನೃತ್ತಿ ಯುಂಟಾ 

ಸುವರು; ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಸರಥರ್ಮಾನುರಾಗ, ಪರ 

ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಪರೆಧರ್ಮದೆನರ ವೇಷೆ ಪರಧರ್ಮದನರ ಭಾಷೆ - ಇನು 
ಗಳೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ ದ್ರ ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ ್ರಭಾವನಾಗಿಯೇ ಪರಧರ್ಮ 

ದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ PN ಎಕೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ನ್ರೂನತೆಯೊಳ್ಳ 

ಮಿ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದತೇನು? ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ನ್ಫೂನತೆಯೇ ನ್ಯೂನತೆ. 

ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರೂನದ ದಲ್ಲವೈರೂ ತನ್ನು ಆತ್ಮ ಶತ ಕ್ವಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನುಗಿ 
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಳ್ಳಿ ಸೀನೆತ ವನ್ನು 2103 221520 ಅಂಥವರ 

ಮೇಲೆ ಈ ಹ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯ ಆಟವೇನೂ ನಡೆಯೆ ಹೋಗ 

ಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಅನರ "ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಯು ಹೊರಗಣ ಆ 

ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ೯ವುಳ ಿದುಗಿರುವನು. ಸಾಮಾ 

ನೃರುವ ಸಾಧಕರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅನು ತನ್ನ ಮಂಕುಬೂವಿಯನ್ನು 

ತಕೆಯವೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಜೇಳುವೆಗೆ ಜಿರಗಾವರೆವರೆ 
ಜಾರಿದವರಿಗೆ ಏರುವದು ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಏಳುವಮೂ ಎಚ್ಚತ್ತು 
ಕೊಳ್ಳವದೂ ಕಷ್ಟವಾಗುವವು. ಹೊರಗಣ ಪಂಸ್ಸಿತಿಗಳೆನ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮ 

ಕೃನುಕೊಲವಾಗಿರಜೇಕಾದರಿಸ್ತ ಸ್ನ ಧರ್ಮದ್ದೆ (ಸಾಮಾ ್ರಾಜ್ಯವಿರಚೇಕಾಗುವಮ. 

ಆನಕಾರಣ ಸೃಢಮಾ”ಭಿಮಾನವೆ ಮನು ಸೃನ ಅನಶೃಕರ್ತವೃವಾದರೂ 

ಆ ಧರ್ಮದ ಸುಸ್ಪಿ ತಿಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶುಭಿನೂನವೂ ಅನಶೃಕರ್ತವೃವೇ 

ಆಗಿರುವದು. 
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ಈ ಸ್ಪದೇಶಾಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರವು ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಯ ಸಮಾಸದ 

ಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿರುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷನಿಸೆ. ಮಾತೃಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದೇಹದ ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳೆಲ್ಲ ತಾಯ ರಕ್ತ ತಸ್ 

ಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಸ್ಟಿಗೊಂಡು ಬೆಳೆದವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃ 

ಭಕ್ತಿಯಗತ್ಯವೆ೨ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿಸೆಯಷ್ಟೆ. ಅಸರ ತಾತ್ಸರ್ಯನನ್ನೆ ತನ್ನ 

ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರೆ “ತನ್ನ ನೃಭೂಮಿಯ ಟೂ ಮಾತೃ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲೇ ಜಡ“ ಏಕೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯ ಸ 

ದೇಹವು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳೂ ಆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು A 

ತುಯಂಶದಿಂದ ಫೋಷಣೆಯನ್ನು "ಹೊಂದಿದರೂ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಹುಕಾಲ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ದನಸ ಸಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮೈದುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕ್ಸೆಶವದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಗೊ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಳಿದ 

ಜೀನಿತಕಾಲನಲೈನ್ಸ ಭೂದೇವಿಯು ಮಾತೃಸ್ತರೂಸಳಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದವಳಾಗಿ 
ದ್ದಾಳೆ. ಕೇನಲ ಶ್ರಿಶವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರುಣಿಗೆ ಆಹುರವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ 

ತಾಯಂಶಕ್ಟೂ ಭೂನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆವ ಧನಸಧಾನ್ಯಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರು 

ವದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂತು ಭೂವೇವಿಯ ಮಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ 

ಅಗ್ರಸ್ತಾನವೇ ಪ್ರುಪ್ತವಾಗುವದು. ಅಂತು ಮನುಷ್ಯನು ಹೆತ್ತತಾಯನ್ನೂ 

ಭೂಮಾತೆಯನ್ನೂ ಸರಿಜೋಡಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಮಾತೃಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು 

ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ವಿವೇಕಬಲವಿಲ್ಲದವನು ಯಾವ 
ನಾದರೂ ಹೆತ್ತ *ತಾಯನ್ನೂ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನೂ ಕಡೆಗಂಡು ತಾನು 

ತನ್ನ ಸುಖೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದರೆ ಅವನು ಧಿಕ್ಭಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನು. 

ಹೆತ್ತ ತಾಯನ್ನೂ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನೂ ಸೇವಿಸುವದು ಸ್ವರ್ಗಸುಖಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಾತೆಗೆ ಒಬ್ಬನು ದ್ರೋಹಿ 

ಯೆನಿಸಿದರಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾನ ಸುಖವೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. 

ಅವರಿಂದ ಶುಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಅನನು ಅಧಂತನಮಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ 

BIR ಸರಿ. 

ಇನ್ನು ಮಾತೃಭಕ್ತಿಯೆನ್ನು ತೋರಿಸುವಸೆಂದರೇನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು 
ವದು. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
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ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವದು, ಆಕೆಯ ಪರಿಚರ್ಯೆಯನ್ನು 
ಮಾಡುವದು, ಆಕೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವದು, 
ಆಕೆಯ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದು--ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನಡೆವಳಿ 

ಗಳು ಯೋಗ್ಯಮನಸ್ತ ಸರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ಪಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವವು. 

ಆದರೆ ಭೂಮಾತಿಗೆ ಭತಿ ಕೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದು ಹೇಗೆ? ಭೂಮಾತೆಯು 

ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವವಳಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ 

ಕಡೆಗೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೂಮಾತೆಗೆ ಏನು ಹಿತನೆಂಬುದು ನಮಗೆ 

ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭೂದೇವಿಯು 

ಸಂತಾಸಗೊಂಡಿರುವ ಸೃಲಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವದು. 

ಭೂದೇವಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಯಾವ 

ಸುಖಕ್ತೂ ಸೆರಗೊಡ್ಡು ವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ 

ಆ ನಮಗಿಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವತಾಜನ್ಮದಲ್ಲಿರುವಳು. ಇಂಥ 

ಆಕೆಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಂದೆ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

“ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ”ಯೆಂದು ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿ ಸೊರಗುತ್ತಿರುವ ಭಿಕಾರಿಗಳಾದ 

ಹಾ ಯಾವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಸ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟಿ ಕೀವು? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆ 

ಪ್ರಾ ಪಂಚಿಕಸುಖಕ್ಕೆ ಬಾಯಿನೀರು ಕತೆಯುವಷ್ಟು ಕ್ಸು ಕು ದ್ರ: ಳಲ್ಲ. ಆಕೆಯ 

ಸುಸ್ತಿ ತಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು. ಅಡೇಸೆಂದಕೆ ಧರ್ಮ. 

ಆಕೆಗೆ "ಸರ್ವಂಸಹಾ' “ಎಂದು ಹೆಸರಿರುವದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸುವ 

ಳೆಂದು ಅದರ ತಾತ್ಸರ್ಯ, ಆದ್ರರಿಂದಲೆ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಸಹನಗುಣಕ್ಕೆ 

ಭೂಪೇವಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸುವರು. ಆಕೆ ಕುಲಾಚಲಗಳನ್ನೂ ಸಪ್ತ 

ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನೂ ಎಸ್ಲ ವಸ ಗಳನ್ನೂ ಸಮತ್ತ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಹೊರು 

ಪ ಅಧರ್ಮಿಷ್ಟಿರಾದ ಜನರನ್ನು ಹೊರಲಾರಳು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವನ್ನು ಕನಕದಾಸರು ತಮ್ಮ ದೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಸರಿಪುಸ್ಪಿ ಗೊಳಿಸಿ ಹೇಳಿರು 

ವರು. ನೋಡಿರಿ. 

ರಾಗ-ಮುಖಾರಿ: ರುಂಪೆತಾಳೆ 

ಯಾಕೆ ನಡುಗಿದೆ ತಾಯೆ, ಭೂಮಿ, ನಡುರಾತ್ರಿಯೊಳು | 

ಶ್ರೀಕೇಶವನ ರುಣಿ, ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ, | ಪ. | 
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ಗುರುಹಿರಿಯರನು ಕಂಡು ಮುರುಕಿಸುವ ಮೋರೆಯನು | 

ಅತಿಮತಿಗಳಿಂದಂಗ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾಡಿ ॥ 

ಚರಣಕೆರಗದ ಮನುಜರಿರಬಾರದೆಂದೆನುತ | 

ಮರಮುರಿದು ವರಗಿ ಸಾಯಲಿಯೆಂದು ನಡುಗಿಡೆಯ? ೧ | 

ಉತ್ತಮರ ಹೊಟ್ಟಿ ಯೊಳು ಬಗುಳ್ವೆ ಶ್ವಾನನು ಹುಟ್ಟಿ | 

ಹೆತ್ತ ನರ ನಟಕ | 

ಅತ್ತಿ ಮಾನನ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡದಧಮರನು | 

ಹೊತ್ತಿರುವವಾಗದೇ ಮತ್ತೆ ನಡುಗಿದೆಯ? | ೨ 

ಕಳ್ಳತನವನು ಕಲಿತು ಕಾಲೋಚಿತನ ಕೇಳ್ದು | 

ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಒಡಲ ಪೊರಕಿವಾ | 

ತಳ್ಳುತ್ತ ತನ್ನೊಳಿರ್ಪವಗುಣಂಗಳ ಬಿಡದ | 

ಸುಳ್ಳ ರನು ಹೊರಲಾರೆನೆಂದು ನಡುಗಿದೆಯ? | a | 

ಫಡ [SM ಮಾಡವೇ ಕಲಿಯುಗದಿ | 

ವರಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ ಸ್ರವನೋದನೆ | 

ತರುಣಿಯರ ಮೇಲೆ ಷ್ಠ ಸ್ಟಿಯನಿಡುವ ಹೊಲೆಯರನು | 

ಹೊರಲಾರೆನೆಂದು ನೀರೊಲಿದು ನಡುಗಿದೆಯ? | ೪॥ 

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಕವಿತೆಯ ಕಲಿತು | 

ನರಗುರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಗೆಟ್ಟರೆಂದು || 

ಗುರುವೆ, ಕೇಳಯ್ಯ ಕನಕಪ್ರಿಯಾ, ತಿರುಪತಿಯ | | 

ಗಿರಿಯಾದಿ ಕೇಶವನೆ ಒಲಿಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾ | ೫ | 

ಅಧರ್ಮಿಷರ ಸ್ಸ ಲದೇಹವೇನೂ ಆಕೆಗೆ ಭಾರನಲ್ಲ. ಅವರ ಅಧ 

ರ್ಮವೇ ಆಕೆಗೆ "ಭಾರ." ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿ 
ಪಡಿಸುವದೆಂವರೆ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಆವ 
ರಿಂಸ ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ 
ದಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದೂ ಭೂಮಾತೆಯ "ಸೇವೆಯೇ 

ಆದರೆ ಬಹುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿ ತನ್ನ 

ಪ್ಟಕ್ಸೆ ತಾನಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾಗುವ ಸಂತಾಪವೇನಾದರೂ 
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ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಸೆ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನೂ ಧರ್ಮಿಷ್ಠ 

ನಾಗಿರಬೇಕು; ಇತರರನ್ನೂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು; ಅವಶ್ಯವಾದ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೌತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವ ಹೊರ 
ಗಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅನುಕೂಲಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹೆಣಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದೇ ಭೂಮಾ 

ತೆಯ ಸೇವೆ. | 
ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಭೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮದಿಕಾರ 

ಕ್ವೊಳಪ ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜನತೆಯ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯವಿರುವದು. ಬರೀ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾರ್ಥವಾದ 

ಲೌಕಿಕನ ಕ್ರಯೆತ್ಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವದಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಯವು 

ಜೊರೆಯಾನ ಸಂಭವವು ಕಡಿಮೆ. . ಏಕೆಂದರೆ: ಜೂಮಾತೆಯೆಂದರೆ 

ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣ ಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಆ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕೋಗುವದೂ 
ಇಲ್ಲ; ಯಾರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವದೂ ಇಲ್ಲ. 
ಪುರಾಣಕಾಲವ ಹಿರಣ್ಯಾ ಕ್ಷನಂತೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚಾಪೆಯ ಹಾಗೆ 

ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಾಚಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವದಕ್ಕೆ 

ಕೂರ್ಮಾವತಾರನಂಥ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಸರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರವಾಗಬೇಕೇ 
ಹೊರತು ಅದು ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರರಿಗೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಭೂಮಾತೆಯೆಂದರೆ 

ಭೂಮಿಯ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆ. ದೇವತೆಯೆಂಬುದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಐಹಿಕ 

ಸುಖಾಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ದಾಟದವಳೆಂದು ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ: 

ದೇನತ್ವವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಪದವಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಉಳಿದ 

ದೇಶಗಳ ಆಭಿಮಾನದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಸಂಶಯವು 
ಬಂದರೂ ಭರತಖಂಡ: ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದೇಹ 

ವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ: ಭರತಖಂಡದ ಸ್ಸೂ ಲವಾದ ಭೂಮಿಯ ಗುಣವೆ? 

ವೈರಾಗ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುವದು. ಭರತಖಂಡದ ಅನ್ನದ ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದು ಪರಮಾಣುವೂ ವೈರಾಗ್ಯದ ಅಂಕುರವನ್ನೆ ಉಂಟುಮಾಡ 
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ತಕ್ಟದ್ದಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭರತಭೂಮಾತೆಗೆ ಬರೀ ಭೌತಿಕ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಾರದ:, 

ತನಗೆ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಗ್ಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸ ಶ್ರಧರ್ಮಾಚರಣೆಯೆ ಆಕೆಯ 

ಜೀವನಸರ್ವಸ್ವ. ಇರರಿಂದ ನಾವು ಎಪ್ಟೆ ಷ್ಟು ವಾಚ 

ವೆವೊ ಆಕೆ ಅಷ್ಟ ಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಕೊಳ ಳನು ತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಧರ್ಮ 

ಎರತರಾಗುನೆವೊ ತ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸೊರಗುವಳು. ಆಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ನಮ್ಮ 

ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೂ ಗಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದುಪಕ್ಷ ಲೌಕಿಕಪ್ರ ಯತ್ನ” 
ಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕಸೌಕರ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಸೂತ ತ್ರವನ್ನು ೫. ಅವು 

ಭರತಭೂಮಾತೆಯ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ (ನೂ ರು ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಬರೀ ಭೌತಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯೆನಿ 

ಸಲಾರದು; ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನು ವವರು ಸ್ವಧ 

ರ್ನೋದ್ಧಾ ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಸ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾ 

ಲೌಕಿಕಸೆ ಗೌಕರ್ಯಗಳ ಮೀಲನ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಾಗಬೇಕು. 

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರೀ ಐಹಿಕಾರ್ಥಗಳ Rpm 

ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲಕಲವನ್ನೈಬ್ಬಿ ಸುವವರನ್ನು ಒಳ್ಳೇ ದೇಶಭಕ್ತ 

ರೆಂದು ಆದರಿಸುತ್ತುರೆ; ಧರ್ಮವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ವೆಂದು ಚ ತನ್ನಷ್ಟ ಕ್ಕೆ 

ತಾನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು `ಕಾದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಉನ F 

ಯನ್ನು ತಾನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನನ್ನು ದೇಶಾಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದ ವಜ್ರ 

ಹೃದಯನೆಂದು ಕಡೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯ 
ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಅನಿವೇಕಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ: 
ಮೇಲಿನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವನೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತನು. ಅವನು 

ಇತರರ ಉನ್ನತಿಯ ಗೋಜಿಗೆ ಬೀಳದಿದ್ದರೂ ತನ ಉಸ್ಕತಿಯನ್ನಾದರೂ 

ಶಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ರುವನು. ಇದೂ ಸೆ ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ; 
ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಎಸ್ಟೆಷ್ಟು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶ 

ಭಕ್ತಿಯೆ. "ಅಳಿಲ ಭಕ್ತಿ ಮಳಲ ಸೇವೆ'ಯೆಂಬಂತೆ ಅವನು ತನ್ನೊಬ್ಬನ 

ಉನ ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಭರತಮಾತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟಾ 

ದರೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದು. ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ 
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ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಇತರರ ಉನ್ನತಿಯ ಗೋಜನ್ನೂ ಕೊರಳಿಗೆ 
ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡವನೇ ಆಗಿರುವನು. ಹೇಗೆಂದರೆ: ಅವನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು 

ಇತರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಉಪದೇಶಕನೇ ಆಗಿರುವನು. ಇತರರು ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಣಮಾಡಡಿ 

ಹೋದರೆ ಅವನದೇನು ತಪ್ಪು? ಇರಲಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನನ್ನು ದೇಶ 

ಭಕ್ತ ನೆನ್ಸ್ಟದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ: ಅನನು ಇತರರ ಮುಂಡೆ 

ಮಾತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವದಿಲ್ಲ; ಮೊದಲನೆಯವನನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಭಕ್ಕನೆನ್ನ ಕೂಡದು. ಅವನಿಂದ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸಿದ್ದಿ ಯಾಗ 

ಬಹುದು; ಆದರೆ ಅದು ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ 

ಶತಕದಲ್ಲಿ 

ವೃತ್ತ! “ಮರಗಳ್ಳುಟ್ಟ ವೆ? ನಿಂದುದಿಲ್ಲ. ದಶಕಂಠಗಾಯಿತೇ ಲಂಕೆ? ಸಾ 

ಗರದೊಳ್ಳೊ. "ಗಡೆ ದ್ವಾ ರಕಾನಗರಿ? ಭಿಲ್ಲರ್ಗಾದುದೇ ಗೋಪುರಂ? ॥ 

ಟ್ ಟ್ಟು ರಂ? ಮಥುಕೆಯೊ ಳೃಂಸಾಸುರಂ 

ಬಾಳ ನೇ? | 

ಬರಿ ಬಂದುಂ ನಿಲೆ ಪುಣ್ಯವೈ! ಹೆರಹರಾ ಶ್ರೀಚೆನ್ನಸೋಮೇಶ್ವರಾ [is 

ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಆತ್ಕೋನ್ಸತಿಯು ಅಗತ್ಯವಾಗುವದು. ಏಕೆಂದಕೆ: 

ಅವನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಭೂಮಾತೆಯ ನಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. 

ಲೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದರೊಂದಿಗೆ ಅದ 

ರಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ೀವನಗೊಳಿಸುವವರೇ 

ನಿಜವಾದ ದೇಶಭಕ್ತರು. 
ಇತಿಹಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ದೇಶಭಕ್ತರ ನಾಮಮಾಲೆಯನ್ನು 

ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವರು. 

ಎಕೆಂದರೆ: ಧರ್ಮವೇ ಭರತಮಾತೆಯ ಚೈ ತನ್ಯ. ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯು 

ಶಿವಾಜಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ವೇಗದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ಬಣ್ಣ ಬಂದದ್ದು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರಿಂದ. ರಾಮದಾಸರು ಜನ 

ರಲ್ಲೆ ಲ್ಲ ಧರ್ಮಜಾಗೃ ತಿಯನ್ನು ಂಟುಮಾಡಸ ಇದ್ದರೆ ಮಹಮ್ಮದೀಯರ 

ತುಳಿದಾಟಿದಿಂದ ತಪ ಪ್ರಳಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಮಾತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ' 
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ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿಯೂ ಬೇಕು; ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಲೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯ 

ಗಳೂ ಬೇಕು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊನಲನೆಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದ 

ಲನೆಯದೆ; ಎರಡನೆಯದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡನೆಯದೆ. ಔಷಧ 

ಮತ್ತು ಉಪಚಾರ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಿ ತಿಯುಂಟಾಗುವಂತೆ 

ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಾಕ ಇತ್ತ 6 ಸಮ್ಮೇಲನದಿಂದ 

ಭೂಮಾತೆಯ ಸುಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುವದು. ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ 

ರೋಗದ ಬೀಜವಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಉಪಚಾರವಿರದಿದ್ದರೆ ಔಷಧನು ನಾಟು 

ವದಿಲ್ಲ. ಇವರಂತೆಯೆ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದಿವ್ದರೆ ಭೂಮಾತೆಯ ಅಸ 
ಮಾಧಾನದ ಬೇರು ಕಡಿದುಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲ 
ದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಜಾಗೃತಿ ನಾಟುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತು ಎರಡೂ ಬೇಕು. 

ಶ್ರೀಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರ ವಿವ್ಯಾಗುರುಗಳು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 
ಮುಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ತಮಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 

ಸ್ವರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಿದರೆಂದು ವಾರ್ತೆ ಇದೆ. 

ಅವರು ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ಸೈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 

ಆಯುಷ್ಯ )ಮಣವನ್ನು ಮಾಡುವವನರಾಗಿದ ರೂ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹ 

ಮ್ಮದೀಯರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಧರ್ಮನೆಲ್ಲ ಧೂಕೆದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು 

ನೋಡಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಸ್ವರಾಜ್ಯಸ್ಥಾ ಪನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ತೋರಿಬಂದಿತು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಶಸೃವಿವ್ಯರೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ಉಪಕಾರಕವಾದ ಲೌಕಿಕಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಾಧನೆಯೂ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ 

ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯೆವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಅಂತರೆಂಗವಾದ ಸ್ವಧರ್ಮೋ 

ದ್ಹಾರವೆಂಭ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಗ್ಗೈ ಯಿಂದಲೂ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಲೌಕಿಕಾಧಿಕಾರ 

ವೆಂಬ ಚಕ್ರಕ್ಷೆ ಎಡಗೈಯಿಂದಲೂ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 
ಯಿಂದ ಸ ಸ್ಮರಾಜ್ಯರಥವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ತೋರಿಸು 

ವದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಬದ್ದನಾಗಿರುವದು ಬ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಈ) CH 



ಹ ತಾಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿಯೆ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಜನ್ಮ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕಾದ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ 
ಇತರ ಸಟ ವಿಚಾರನನ್ನೈತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೋಭಕ್ತಿಯ 

ES ್ಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸೊರದ್ದಪ್ಟೀಯನ  ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿ 

ನೋ He oti ಹೆತ್ತ ತಾಯ ಸ ಸ್ಪರೂಸಪ್ರೂ ಜನ ಭೊಮಿಯ ಸ್ಥ ಸ್ವರೂ 

ಪವೂ ತೂ ಸೇರಿ ಗೋಜಾತಿಯು "5 ಗುಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿ 

ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ತಾಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುವದಕ್ಕೆ 

ಮೊನಲೂ ಮತ್ತು ತಾಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಾಜ? 

ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿಗಿಂತಲೂ ಹಸುವಿನ 

ಹಾಲು ಮನುಸ್ಯಸ್ರಿ ಯರ ಹಾಲಿಗೆ ಬಹು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ: 

ನುಸ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೊಲೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕವಸ್ತುಗಳೂ ಹಸು 

ವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕವಸ್ತುಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ 

ದೋಷವೂ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಅದು ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿ 

ಗುಣಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಯೆ ಮೊಲೆಯ ಹಾಲಿನ ಸಮಾನವಾಗಿರುವದರಿಂದ 

ವಿನಲ್ಲಿ ತಾಯೆ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವದೆಂದು ತೋರು 

ವದು. ಇನ್ನು ಭೂಸೇವಿಯು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಕಟವನ್ನು ಹೇಳಿ 

ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೋರೂಪವನ್ನು 

ಧಾರಣೆವ ಜ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದರಿಂದ ಗೋರೂಸ 

ವೆಂದತೆ ಭೂಪಜೇವತೆಯ ಚೆರರೂಪವಾಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುವದು. 

ಭೂಸೇವತೆಯು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಗೋರೂಪವು ದೇವಲೋಕದೆ ಗೋರೂ 
ಪವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದೇ ಜಾತಿಯವುಗಳಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯಲೋಕದ 
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ಗೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪದ 
ಅಂಶವು ಅಸಿ ಷ್ಟಾದರೂ ಬ ಜನ ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಗೋಭಕ್ತಿ ತ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲ ಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವದಗತ್ತ. 

ಗೋವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ "`ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೂಜ, 

ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು | ಮರೆಯಬಾರದು. ಒಮ್ಮೆ ದಿಲೀಪನೆಂಬ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜನು ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರುತ್ತ 

ಅರಮ ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಪಟ್ಟ ಮಹಿಹಿಯ 

ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ. ನಮಸ್ಟಾರ 

ವನ್ನು ಮಾಡ ಡಡ ಹೋದ ತಪ್ಪಿ ಗಾಗಿ ಆ ರಾಜನು ಸಂತಕಿಯಾಗುವ ಯೋಗ 

ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು 

ಕೊನೆಗೆ ಆ STE ಆ ಗೋವಿಗೇ ಶರಣು 

ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ವಸಿಷ್ಠರು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಿಲೀಪರಾಜನು ತನ್ನ "ತ್ರ ಚಾರುರಾದಿ ವೈಭವ 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೀನನಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ ಧೇನುವಿನ ಪರಿ 

ಚರ್ಯೆಯನ್ನು A ಮತ್ತೆ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಆ ಡೆದನೆಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. 

ದಿಲೀಪನು ಧೇನುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೂಡ 

ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಆ 

ಧೇನುವನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪ ಬಲಿ ಸೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು 

ಭಯಂಕರವಾದ ಸಿಂಹೆವು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ. ಬಂದು ಥೀನುಎಗೆ ಬಾಯನ್ನು 

ಹಾಕಿತು. ಧೇನುವು ದೀನವದನದಿಂದ ದಿಲೀಪನನ್ನು ನೋಡಲು ದಿಲೀ 

ಪನು ಸಿಂಹದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧೇನುವನ್ನುಳಿ 
ಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಕ. ದಿಲೀಪನಿಗೆ 
ನಿಜವಾಗಿ ಧೇನುವಿನ ಮೇಲೆ ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ. 

ಪ್ರಾಣವನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಧೇನುವನ್ನು ಳಿಸುವ ಯತ ವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ದನು. ಧರ್ಮರಾಯನು ಸಾಯಂಕಾಲವಾಪ ಮೇಲೆ ಕರುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು 
ಹಡೆದ ಹಸುಗಳ ಮೊಲೆಯುಂಡ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 
ನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಇಂಥ ಪೂರ್ವಜರ 
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ಪರಂಪರೆಯವರಾದ ನಾವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಸೆ ಮಾಡುವದು 

ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆನಿನೀತು? ಪೂರ್ವಜರ ತೃಪಿ ಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ಧ ಸ್ಸ ಮೊದ 

ಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವಲ್ಲ! ಜೆ "'ಸರಮಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿ 
ಸಿದ ಗೋವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಪೆ ಬರೀ ಸಮಾಜದ ನಿಯ 

ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ದಗಳನ್ಸೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೇನು? ಅದು ಹಕ್ಕಿ 

ಯನ್ನು ಹಾರಬಿಟ್ಟು ವಂಜರವನ್ನು ಜೋಪಾನಮಾಡಿದಂತೆ. 

ಮನುಷ್ಯ ಶೋಕದ ಗೋವುಗಳಲ್ಲಾ ದರೂ ದೇವತ್ವದ ಅಂಶವು 
೭ 

ಇದೇ ಇರುವಪೆಂದು ಕಾಣುವದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ತೀವಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಡ್ ಆ ಜ್ 1 ರಲ ಸಟ ಕಳ್ ಹ ಕ್ ಆ ಎ) ಅದು ಕಾಪುಧೇನು ಸಮಸ್ತ ಇಷ್ಟುರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ತದು. ನಮ್ಮ 

ಭರತಖಂಡಕ್ಕಂತು ಗೋಪುಣಳು ಕಾಮಧೇನುಗಳೆ. ೫4 ಭರತ 

೯ಗಳೂ ಗೋವ್ರುಗಳಿಂದಲೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾ 

ಗಿರುವದು. . ಭರತಹಿಂಡವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಸಾಯಪ್ರಧಾನವಾದ 

ದೇಶ. ಪ್ರವಸಾಯಕ್ಕಾದರೂ ಭೂಮಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಕರುಳನ್ನೂ 

ತೀಳುವಷ್ಟು ಒಳಗೆ ನೆಡುವ ವಿದೇಶದ ತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ 

ತಕ್ಕವುಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯೋಬ ಮಯನ್ಸು ಮೇಲೆ ಮೆ ಲೆ ಸ್ತಲ್ಪ ಕರೆದರೂ 

ಸಾಕು; ಅದು ಫಲಿಸುವದು. ವಬೀವರು 

ವಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವನು. ನಿಸಾರವಾದ ನರದೇಶದ 

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಸಾರವತ್ತಾದ ನಮ್ಮ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಗಾಸಿಮಾಡಬೇಕು! ಉಗುರಿಂದಾ 

ಗುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳು 

ವದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಎತ್ತುಗಳು ಎಳೆಯುವ ಮರದ ನೇಗಿಲು ಸಾಕು, 

ಹೀಗೆ ಉಳಬಲ್ಲ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಹಡೆಯುವದರ ಮೂಲಕ ಗೋವುಗಳು 

ನಮಗೆ ದವಸಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದಿಷ್ಟೇ ಅಜ್ಜ; ನಮಗಾಗಿ ದವಸ 

ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಶಕ್ತಿಹೀನತೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 

ವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ಗೊಳಿಸುವವು. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, ಗಂಜಲ- 

ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇ ವಿಷಕೃಮಿನಾಶಕಗಳೆಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಪಂಡಿತರೂ ಒಪ್ಪುವರು. ನಾವು ಒಪ್ಪುವದಂತು ನಮಗೆ ಸ್ವಭಾವವೇ 
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ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹಾಗಿರುವದರಿಂದಲೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, 
ತುಪ್ಪ, ಸಗಣಿ, ಗಂಜಲ-ಈ ಐದೂ ಸೇರಿ ಸಂಚಗವ್ಧವೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 

ಪ್ರಾ ಯಶ್ಚಿ ತ ತ್ತಪಾನೀಯವಾಗಿರುವದು. ಇವು ಹೊರಗಣ. ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ 

ಮಾಡುವವೆಂದಿನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವರಿಹಾರಮಾಡಿ ಚ 

ಸ್ಪನ್ನು ರುದ್ಧಿ ಮಾಡುವವೆಂದು. ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ... ಯಾವದರ 

ಔಂರಜಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನೂ ಕೂಡ 

Ne 

ಗ ಇರಿ |. ಹಾಲಾ ಆಟಾ ಎನ್ ಲ್ ಲ್ ಅದೆ ಓಳು 

ತೋರಿಸದೆ ಇರುವದು ನಮ್ಮ ಅಧರ್ನವಾಗುವದ್ದ ಪವ. ಒಲ ಗೋವು 
ಹ 
92 

ಎನಿ ಇ ಷ್ ಆ ಸಾ ez ~ ಎಲ್ ಸರು ಲ ಎಲೆ ಸಾಲ್ 

ಅನೂ ಂದು ee ಬಿರಿ PONS ೨ ನಿಫಿಲಿ ಎಂ ಲ ನಥ po ನಮ, 
ಆ ೪ 

ಗೋವುಗಳಲ್ಲ ಕಾಮಡೇನುತ್ತವು ಕಾಣಪೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾವ ಸು ಸ 
ವಸ್ತುವನ್ನು ದರೂ ರಡು ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ನೊ'ಡಿಪರೇನೆ ಆದರ ವಿಚಾ 

ರವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರಿಂದ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ದೈ ದ್ರ ಯಿಂದಲೂ ನೋಡ 

ಬೇಕಾಗಿರುವದು. ವಸಿಸರಲಿನ ಕಾಮಧೇನು ತನ ಸೆ ಅಸಚಾರ ಮಾಡು 
ವದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಶ್ಚಾಮಿತ್ರನನ್ನೆ ತನ್ನ ಹೂಂಕಾರಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ 

ಸೇಸುಸಹಿತನಾಗಿ ದಿಕ್ಲುಗೆಡಿಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶನಾಡಿತು. 

ಮಧ್ಯ ನಳನೂ ಕಾಣಬರುವ. ಆದರೂ 
ರ ಪೂಜೃತೆಗೆ ಭಂಗಳಾರಿಯಬ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು 

ವ ಫೇನುನಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ ಜ್ವಬುದ್ದಿ ಯ ಜಬ ಅದರ 

ನ ಹ ಫ್ ಭಯಂ ಎಂದ ಪ್ರತಿಂಪದ ಬೆದರಿಕೆಯೆಂದಲ್ಲ. ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕು 

ವದು ಭಿತ್ತಯೆನಿಸಿಕೆಣನ್ನ ವದು. ಅಪ್ರೇ ಅಲ್ಲ. ಬೆದರಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ತೋರಿಸುವುದು ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಘುತಕ ರುವದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು 
A ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂಜ ಶೈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ಸಿಟ್ಟಿ 

ದ್ದರು. ಆ ಗುಣವು ಈಗಲೂ ಅಂಕರೂಪವಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡುಬರು 

ವಮ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಡೆ ಅದರ ಕೈ ನಮ್ಮ 

ಮೇಲೆ ಸಾಗಲಾರದೆಂಬದನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲಿನ 
ಪೂಜ್ಯಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ತಗ್ಗಿ ಸುವದು ಮೂರ್ಬತನವೇ ಸರಿ. 
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ಗೋವುಗಳ ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಪವಿತ್ರತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾ 

ದರೂ ಹಿಂದುಮುಂದು ಹ ದರೂ ಹಾಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ನಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ವ ರಸುನಿನ ಹಾಲ್ಕು ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ-ಇವು 

ಭಗದ್ವಿ ಗ್ರಹದ ಅಭಿಷೇಕಕೂ | ಹೋಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವವು. ಈ 

ವೈದಿಕಧರ್ಮದ ನಾತು ಳೂ 'ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ 

ಹಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದೆ ಮಹಾಮಹಾಬುದ್ಧಿ 

ಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರು. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಇನತ್ತಾದರೂ ಸಾತ್ತಿ ಕ 

ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುನಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಚೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಿಭಾರಾಲಿಗಳಿದ 

ಪಂಡಿತರು ಹುಟ್ಟದೆ ಇರುವದಕ್ಟೂ ಜನರು ರಜೋಗುಣಪ್ರ ಧಾನರಾದ 

ದಕ್ಟೂ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಅ ಜಿ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಸ್ಫೋವುಗಳೇ 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜೀವನಸರ್ವಸ್ವ ವಾದ್ದ ರಿಂದ ಜಾ? ಗೋವರ್ಗ 

ವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಮಾಡಿದ್ದ ರು. ಗೋವುಗಳ ಅಭಿವ ೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ 
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಹಡಿಯುತ್ತಿ ಬರು, “ಸೋಸೇನೆಯು 

ನಮ್ಮ ಅವಶ ತರ್ತ ನೃವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಸೇಶವ ಸಾಡುವದ ಕ್ಳಾಗಿಯೆ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣನು ಸೊ: ಮೂಕನಾಗಿ ತನ್ನ ವ್ರ ವಹಾರವನ್ನು ಫೋರಿಸಿಗುವನು. 

ಇಸು. ಗೋಸಮೃದ್ಧಿಯಿದ. ದೇಶದಲ್ಲಿ "ಈಗ ಹೇಗಿಖಿ? ನಾಲು ಕಡೆಗೂ 

ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ ಹಸುವಿನ ಹುಲಂತು ಸ್ನ ಪ್ರಾಯನಾಗುತ್ತ 
ಬೌ ಇಷ್ಟೇ ಅಖ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಲಿಗೂ ಅಭಾವವೇ ಆಗುತ್ತ ಬನು 

ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತುನವರ್ತಿಯೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಾಲಿನಿಂದ 

ಪರವೇಶೀಯರಿಗಾಗಿ ಬೆಣೆ ಯನ್ನು ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾ 

ಮಕ್ಸಳಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಕೂಡ -ಶ್ಶುದ್ಧವಾದ ಹಾಲಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂದಿರು 

ಬಲ್ಲ: ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಉಪಮನ್ಯು ತನ್ನ ತಪಃ 
ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕ್ಲೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನದೇವತೆಯಾದನೊ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಾದಾಗ. ಪರಪೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಘನೀಭೂತಕ್ಷೀರ 

(Condensed Milk)ದ ಡಬ್ಬಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೈಮಾಡುವ ಕಾಲ 
ಬಂದಿಸೆಯನ್ಲು ಇವನ್ನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ತೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಜಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ 
ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ನಡೀತು? 
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ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಳ ಸದ ಇರಲಿಲ್ಲ 

ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ' ಎದು. ಯಾರೂ ಆಕಳ ದರ್ಶನನ K ಮಾಡಜಿ ಇರುತ್ತಿರ 
ಲಿಲ್ಲ ಊಟದ ಕಾಲದ ಬಡನರಾದರೂ ಗೋಗ ತೆ 

ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಗೋವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂ 
ಬಂದಳೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತುರಮಾಹವ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲಿ. 

ಕರು ಜಳ! ಒಂದು ಹುಪನ್ಸ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಆ ದಿನ 

ಗೋಪೂಜೆಯನ್ನು ಡಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸದ್ಧತಿಯನ್ಯ ಹಾಕಿದರು. 

ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪೂಜೃತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗೋವರ್ಗವು 

ಈಗ ಎಷ್ಟು ರೋಚನೀಯವಾದ : ನ ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ! ಗೋವುಗ:ಗೆ ಆಶ್ರಯ 

ದಾತರು ಕಟುಕರ ಹೊರತು ದಿಕ್ಷಿಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಗೋವುಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ "ಉಪಚಾರದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅವು 

ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಆಯುಸ್ವ )ಮಣನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾನ ದೇಶ 

ದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳ ಮೇವಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ನಾರನಾದ ಹಲ್ಲು 'ಗಾವಲು ಮಾಸಲಾಗಿ 

ಉಳಿದಿರುತ್ತಿತ್ತೊ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನರ ಧನಾರ್ಜನೆಗೆ 

ಸತರಣಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಗಳೆ ಮೂ 1 ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ 

ಹಾಗಿವೆ... ಯಾನ ವೇರಡಪ್ರಿ ಗಾನ ಅಂಗವಲ್ಲ ಸಮಸ್ತದೇವತೆ 

ಗಳೂ ವಾಸಿಸುವಶೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆಯೊ ನತ್ತು ಈಯುವ ಗೋವಿನ 

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಿಂದ ಭೂಪ ದಕ್ಷಿಣೆಯ ಫಲವು ಪೊಕೆಯುವವೆಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ 

ಇದೆಯೊ ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಆದರಿಸುವವರನ್ನು 
ಕಾಣದೆ ಕಟುಕರ ಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಭಕ್ಷ -ವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿ 

ಸುತ್ತಿ ಕುಸು ಸಾಠರದೀಶವ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹಿಡಿಯುವದನ್ನು "ನೋಡಿದ 

ನಮ್ಮ ಹೃದಯೆದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನನ್ಮು ಪೂರ್ವ 

ಜರ ಪರೆಂಪಕೆಯವರೆಂದು ಏತರ ಮೇಲಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು? ಯಾವ 

ಕೋಡುಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ದಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆ ಲಿಂದು 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಕವಿಗಳು ಬಾಯಿತುಂಬ ಹೊಗಳಿಥ್ಗಕ್ಕೊ “ಆ ಕಬ 

ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿರ್ದೆಯದಿಂದ ವಧ ಧೃಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಳಿಯುವಹು ನಮ್ಮ ತಾ 

ಮುಂದಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೂ 

ಡ್ಯ 
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ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಹಳಸಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು! ನಿಜವಾಗಿ ಗೋವುಗಳ 

Se ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ತದ ಮರಣವೂ ಆಗಿರುವದು. 

ಜನನಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಸವೂ ಜನ್ಮ: “ಯ 'ಸ್ವರೂಸ ಸವೂ ಒ! ಟು. ಗೂಡಿರುವ 

ಗೋಮಾತೆಯ ನಿಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ತಾಯಿ ಸತ್ತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅನಾಥ 
ರಾಗಿರುವೆವು. ಗೋವರ್ಗದ ಹಾನಿಯು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಹಾಳು 

ಮಾಡಿರುವದಲ್ಲದೆ ನೀಶ್ರೇಯನವನ್ನು ಹೂಡ ಭರ, ಹಾಕಿರುವದು. 

ಹೊಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಹಾರದ್ರವೈಗಳನ್ನು ಕೊಡು 

ತ್ತಿರುವಾಗ ಗ ಜನರು ಮಾಂಸವನ್ನ ಏಕೆ ಬಯ ph ಅಧವಾ ವಧ 

bdo ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ನಕ್ಕ ವೃಷ್ಟಿ ಯು ಗೋವು 

a 

ದವೇ 

ಜ್ ಬ ರಂ ದರ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೇಕ ಯ 

ಸಿದ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಗ್ರಗಣ್ಯನಾಗಿರುವನು. 0 

ತಾಯಿಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ : Pai ie, ಮಾಡುತಿ ತ್ರಿದ ದನ್ನು ನೋಡಿ 

ದ್ರ ರಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೋಭಕ್ಕ ಯುಂಬಾಗಿ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ 

ಹ ಹ ಸಾ ್ರಿಭಾವಿಕವಾಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕಬುದ್ದಿಯ ಒತ್ತಾ ನೆಯಿಂದ ಬರಿಸು, 

ಗೊಂಡಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಂದಿನಲ್ಲಿ ಚಿಗತ್ತಕೊಂಡ ಈ ಸೋಕೆ (ಮವು ಎಷ್ಟು 

ಗ ಸಜೀವವಾಗಿತ್ತೆ ಂಬದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ವಾಬಯು ನಿಜಾಪುರದಲ್ಲದಾ 

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಕಟಿ *ರವನು ಗೋನಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ರ ಕತ್ತಿಯನೈತ್ತಿದ 

ದೂರದಿಂದ "ಅವನಿಗೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಒಡನೆ ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಹಾರಿ 

ಬಂದು ಕಟುಕನ ಕೈನಿಡಿದು ಗೋವನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು. ಒಮ್ಮ 

ಗೋವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಡಗರದ ದಕ್ಷ, ಅದರ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು 

ಕಟುಕನ ಕೊರಳಿಗೇ ತಿರುಗಿಸಿನನು. ಇಷ್ಟು ಮೊರ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು 
ತಾಯಿ ಹೇಳಲು ಗೋವಧೆಯು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ 

ಹ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೂ ಗೋವಿಗೆ ಉವಹತಿಯೊಪಗುವದ ನ್ನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ತನಗೆ 

ಚ ತಪ್ಪುವದೆಂದೂ ಶಿನಾಜಿಯು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ತನ್ನ 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವಥೆಯೇ ಆಗಬಾರದೆಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು: 
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ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೆ (ನೆಂದರೆ: ಗೋವುಗಳ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಾ 

ಹಾರಿಗಳ ಬಯಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ನನುಗೆ ಅನಾದರಬುದ್ಧಿ ಯುಂಟಾಗಿರುವಜೇ ಕಾರಣ. ಇತರರನ್ನು ಬಯ್ದು 

ಫಲವೇನು? ನವು ನ್ನ ನಾವು ತಿದಿ ನೊಂಡರೆ ಇತರರು ನಮ್ಮನ್ನು 

ತಾವೇ ತಿದಿ ಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದ ರಿಂದ ಸ್ರತಿಗೃಹದಳ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ 

ದಿನವೂ ಗೋಸೇನೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಲವು ಒದಗಿ ಸೋವರ್ಗವು ನಿರ್ಜಯೆ 

ವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾದ ಹೊರತು ನನ್ಮು ದೇರಕ್ಕೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಇವ 

ನ್ನರಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗೋಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುನ ಯತ್ನವನ 
ಮಾಡಬೇಕು. 

ಈ) Cc 

ಮಾತೃ ಭಾಷಾಭಕ್ತಿ 
ಕಾಕಾ ಕಾನ ಮಲನ ರಾಜಾ ನ ಹಾರ ಹಾ ಭಲ ಜಾ 

ಶ್ಯಃ ಭೂಪತನವಾಗುತ್ತಲೆ ಪ್ರಥಮಸರಿಚಯನಾಗುವ ಕ 

ವಸ್ತು ತಾಯಿಯೆಂಬ ನಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಗಾಣ 

ಮಾತ ಶ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾ ಯಿತು. ಮತ್ತು ಳ್ರ ಮಾತೃವಿನ ಸಕ 

ರಾಂತರಗಳಾಗಿರುವ ಸ ಡೀರಭಕ್ತ ಯನ್ನೂ ಗೋಳಿತ್ತಿಯನ್ನೂ ನೆನನ್ಮಗೊಟ್ಟಿ 

ದ್ರಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಸ್ರಕರಣಗಲಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತೃಭತ್ತಿ ಯೆಂಬ ಒಂ ಂಪೇವಿ ನರಾ ವೀ ಮಿ ನರಳೂ 

ರುವವು. . ಆದರೂ ಅಪೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊ ಸಮ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ 

ಹೇಳದೆ ಆ ನಿಷಯವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು 

ಯಾವದೆಂದಕೆ: ಮಾತೃಭಾಷಾಭಕ್ತಿ. ನುನುಸ್ಯ ನಿಗೆ ಮೊದಲ ತಾಯ 

ಪರಿಚಯ, ಆಮೇಲೆ ತಾಯ ಧ್ವನಿಯ ಪರಿಚಯ, ಅದಾನ ಮೇಲೆ 

ತಾಯ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಚಯ. ಇಷ್ಟು ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ 

ತಾಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುವದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ 

ಇದೆ 
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ವೇಳೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು 

ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಾಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ 
ಆಗುವ ಸುಖಕೈೆಂತಲೂ ತಾಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಆಗು ಸಖನ ಹೆಚ್ಚಿ 

ನದ: ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದು 

ವರಿಸಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ: ಮಾತೃ ಧ್ವನಿಯ 

ವರಕುಮವೆ 'ಮಾತೃಃ ಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಜರ್. ಯೋಗ 

ಮಾಗಿದ. ಧ್ವಥಿಗೂ ಭಾಷೆಗೂ ವೃತ್ಯಾ ಸವೇನೆಂದರೆ: ಧ್ವನಿಗೆ ಅರ್ಧ 

ಓಲ ್ಬ ಭಾಷಗೆ ಅರ್ಥವುಂಓು -.. ಬ ಧ್ವನಿಯು ಸರಿಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡು 

ಭಾಷಯಾ ನಿ.ನನ್ನಬೇಕಾಖಿ,ತು, ಈದ ವೃಷ್ಟಿ ಯಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತೃ 
ಲ್ಲಿ | 

[ee ಭಾಣತ್ರರ೧ಬಿಂದ ನಮ್ಮ ನರ್ವಸಂತಾನಗಳೂ ಅಡಗಬೇಕು, ಮತ್ತು 

ಉದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದಾಗುವ ಸುಖದ ಪರಿಣಾಮಠ್ಫೆಂತಲೂ 

ಮಾತೃ ಭಾಷಾಶ್ರ ವಣದಿಂದಾಗುವ ಸುಖದ ಪರಿಣಾಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ 

ಬೇಕು 

ಇದು ಬರೀ ಆಕಾಶಪುರಾಣದ ಮಾತಲ್ಲ, ಅನುಭೂತನಿಷಯ. 

ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದದ  ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ವದ ಜನ 

ರ ಕೇವಲ ಕರ್ಮಜಡರಾಗಿದು ಅವುಗಳ ಪ್ರತೃಕ್ಷಫಲವನ್ನು ಕಾಣದೆ 
ಸುವ್ಮನೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾಷೆಯ 

ಇಡಿಯ. ಮಂದಗತಿಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿತ್ತು. "ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮತತ್ತ್ಯಾಮೃ ತವನ್ನು ದೇಶಭಾಷೆಯೆಂಬ ಪಾಕ್ರಿಗೆ 

ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಅಸವಿತ್ರವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಜನರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದರಿಂದೆ ಯಾರೂ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ 

ಇವರು. ಇಂಥ ಸೆಂಧಿಕಾಲವಲ್ಲಿ ಬುದ್ದನು ಅವತಾರಮಾಡಿ ಅಗಾಧ 

ವಾದ ಸಂಸ್ಥತನೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ತನೆಗೆ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಿ 

ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನ 

ರಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಲೇ ಹೆಸಿದು ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕಣ್ಣುಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು 
ಅತಿಕುತೂಹಲದಿಂದ ನಾನು ಮುಂದು ತಾನು ಮುಂದೆಂದು ಮುಂದಕ್ಕೆ 
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ನುಗ್ಗಿಬಂದು ಆ ಧರ್ಮಾಮೃತವನ್ನು ಬಹು ಆ ರೆಯೆಂದ ಹೀರಿದರು. 

ಇದರಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಒನ್ಮೆಗೇ ಸಂತನಂತೆ ಮಹೆದಾಕೃ ತಿಯನ್ನು 
ತಾಳಿತು. ಅಕೋಕನು ತಾ 5 ಧವಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಶ 

ಭಾಷೆಯೆ ಮೂಲಕ ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ” ಕೂಡ "ಧರ್ಮಸ್ರಸಾರ ನನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. 
೨ 

ಈ 

ಮಾತೃಧ ನಿಯಿಂದಾಗುವ ಉವಪವದೇಶವು ಐಎಂದಂದಿಗೂ ನಿ ರವಾಗಿರ 

ತಕ್ಕದು. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮವು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 
w 

ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಸಾತಭಾನೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉನ್ಪ ಶಿ ತ 

ಬೌದ ಧರ್ಮವು ಅದರಲ್ತಿದ ನ್ಯೂನತೆಯ ದೆನಯೆಂದ 

ಅವನತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯಿತು. ಮಾತ್ಸಭಾಸಾಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ನೂನಕೆಯ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುನದಕ್ಟವಕಾಶನಿಲ್ಲದಿದ ರೂ. ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ 
ವೆಂದರೂ ಹೆದರಪಿ-ಆ ನೂ ನತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರದಲ್ಲಿಂ ಯೇ ಮನಗಾಣಿಸಿ 

ಮಾತೃಭಾಷಾಪ್ರಾರ ನ 

ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ ತ್ತೇನೆ. ಅಡೇನೆಂದರ. ಬುದ ಮು ಸಂಸ್ಥತಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಧರ್ಮಗೃಂಧಗಳ ತಲನನ್ನು ಕಲಕಿ ಅವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ 

ಲಿಲ್ಲ... ಅನನು ತುಂಬಿಕೂಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ. 

ನೀರು. ಇದು ಬಾಧಕನೇಕೆ ಆಯಿತೆಂಬದ ನ್ನು ತಿಳಿಯೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು 
ಔಷಧದ ಉದಾಹರಣೆ ಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೈದ್ಯನು 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು Whos ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶುಡಿಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ರೋಗಿಯು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಕಲಕಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 
ಔಷಧವು ತಲದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವನು ಕುಡಿದದ್ದು ಬರೀ 
ನೀರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೋಗಿಯು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ! 
ಹೊರತು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬುದ್ಧನು 
ತುಂಬಿಕೊಂಡದ್ದು ಅಹಿಂಸಾ ಮೊದಲಾದ ರೂಪ ತ ಬರೀ ನೀರು. 
ಭಾರವಾಗಿ ತಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತ್ಮತತ್ತ್ವಗಳ ಅಂಶವು 
ಅನನ ನೀರೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಒತತ್ತಾ ̀ ರ್ಥನನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿ 
ಕೊಳು ವದಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸಾದಿಧರ್ಮಗಳು ಬೇಕೆ: ಹೊರೆತು ಬರೀ ಅವುಗಳಿಗೇ 

ಬಾಷ 

'2ಓ 



ಮಾತೃಭಾಷಾಭಕ್ತಿ ಲೇ 

ನ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನನ ಧರ್ಮೋಸದೇಶವು ಔಷಧಿಯ 

ವುಡಿ ಇಲ್ಲದ ನೀರಿನಂತಾಗಿ ೩ ಜನರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ದೊರೆ 

ಯಜೆ ಹೋಯಿತು. ಕುಮಾರಿಲಭಟ್ಟರೆಂಬುವರು ಈ ಬರೀ ನೀರಿನ 

ನಿಸ್ಸಾರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು 

ತಿಳಿದು ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾರ್ಚಾರು ಅವತರಿಸಿ 

ಸಂಸ್ಥತಧರ್ಮಗ್ರಂಧಗಳ ತಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರಭೂತವಾದ ವೇದಾಂತವೆಂಬ 

ಔಷಧವನ್ನು ನೇಲಕ್ಕಿತ್ತಿ ಜನರನ್ನು ದ್ಧಾರಮಾಡಿದರು. ಅಂತು ಮಾತೃ 

ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಜಾ 

ಅದರ ರಿಣಾಖುನು ಬಷ್ಟು ಶೀವ್ರವಾಗಿರುವನಿಂಬದನ್ನು ಬೌದ್ಧ 

ಧರ್ಮವು ಶೊ(ರಿಸಿಕೊ್ಯ್ಬೂ ಹೋಗಿರುವದು. 

ಅಕ್ಕ ಐನ ಬೇಳುವೆಗೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಅತಿರಧಮಹಾರಥರ ವಂಶಜ 

ರಾದ ರಾಜಪುತ್ರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಂಡ ನಡೆ 

ವಳಿಕೆಯು ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ ವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಣ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ 

ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾವೀರನಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನು 

ದೇಶಭಾಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತಗಳಿಂದ ಅವರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾವೇರಿಸಿ 
ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪದೆಯುತ್ತಿದ ನು. ಹೀಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯು 
ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಜ್ಜೀವ ನಗೊಳಸುವದರಲ್ಲ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವದರ್ಲ,ಯೂ ತನ್ನ 
ಅಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶೋರಿಸುವದು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೈ ವಪುರಾಣ 

ಗಳೊದೂ ವೈಷ್ಣ ವಸುರಾಣಗಳೆಂದೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಇರುವವಷ್ಟೆ. ಇನೆಲ್ಲ 

ಒಂದೊಂದು ಉಪಾಸನಾರ್ಥವಾದ ದೇವತಾವಿಚಾರದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿ 

ದಂಥವುಗಳು. ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಟ್ಟ ಕೈೇರಿಸಿ ಹೇಳು 

ವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೀರ ತಲಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುವದುಂಟು, ಈ 

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಪುರಾಣಗಳ ಕರ್ತರೂ ವ್ಯಾಸರೊಬ್ಬರೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ನಿಚಾರಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ತಲಕ್ಕೆ ತುಳಿಯು 

ನದೂ ಅವರಿಗೆ ಸಮ್ಮತನಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಆಯಾ ದೇವತೆಯ ಉಪಾ 
ಸನಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಶಸ್ತೃವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೇಳಿರುವರೆಂದೂ ವ್ಯಕ್ತ 
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೯೦ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಶೇಜಸ್ಸು 

ವಾಗುವದು. ಒಂದು ದೇವಶಾಸ್ತ್ರರೂಪನನ್ನು ತಲಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುವದು 

ಅವರ ತಾತ್ಸರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಸುರಾಣನನ್ನೂ ಬರೆಯು 

ತ್ತಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ: ಕಡಿಮೆಯ ತರಗತಿಯದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹೇಳು 

ವದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೀತು? ಅನರು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ 
ಗಳನ್ನೂ ಬರೆದು ಸಾ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒಂಪೊಂವರ್ಲ ಏರಿಸಿರು 

ವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ “ಶೂ ಪೂಜ ಜ್ ಯು 
ಇ ಸ 

1 FR ೭ ಚಿ 9% 

ಸಮಪೃಮಾಣದಲ್ಲಿರು ಜತ ದು ನಸ ವಾಯಿತುೂ ಬದರ ಮನು 
ಗ್ೆ, 0) ಟು ಕ pS 

ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರನ ಬುಬ್ಬಲ : ಜನ 

ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇವುಗಳ ತಾ ತ್ರರ್ಯವಾದ ನಿಮತ್ತ 
೬1 ೦. 

ಕ್ಕ ಇ ಮೆ pe ಎ ~~ “we ಬುದ್ಧಿಯ ವೇದಾಂತವು ಪುರಾಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಿಂದ ಜಂ 
ಆ 

ಬನರ್ತಿ ಪರಸ್ಫರ ರನೈಷಮ್ಮ ವೇ ವನುಸಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲ್ಲಿ 

ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇ ದುಹಾಕ: ೨ರವು ಹೆಚ ಶತು. ಈ ಸೋಗಧಿದಾನನ್ನು 

ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾ ನೇರ್ತ ರಶೆಂಬ ಸಾಧುಗಳ. ಸೇಶಭಾಷೆಯಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಲ್ಲಿ 
ಗ 

ಭಗನದ್ಗೀತಗೆ ಜ್ಹಾನೇಶ್ವಂಯೆಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರದು ಸಂಸ್ಥ ತದಲ್ಲಿ ತಲ 

ವನ್ನು ಬಡಿದಿದ್ದ ವೆ ವೇದಾಂತದ ಎಷ್ಟೋ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೈಲ್ಲ ಜೊರಗೆಡನಿ 
ರು ದುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ oe: ಮೇಲೆ ಜನರ ಅಂತಃ ಕಲಹಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 
ಲಯ ಮುಗ್ಗ ಕೋಪವು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆ 
ಸ ು ಜನತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ 2 € 9) 

(೭೬ 
ಕ್ಷೆ 44 

ಒಂದು -(ಶದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆ ದೇಶದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ 

ಅಭಿವ ದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುನದು. ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು 

ಕಾಲದಲ್ಲ ಭರತ೩ಿಂಡವ ಒಳರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಲ ತಶರ್ಣೂಟಕವೇ ವಿಸ್ತಾರ 

ಇಗಿತ್ತೆಂದು. ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಅನಾಮಧೇಯ 

ಗಳಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಉನ್ನತಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಾಟ 

ಕವು ಫಲಪುಷ್ಪಭರಿತವಾದ ವೃಕ್ಷಗಳ "ನಡುವಣ ಮೋಟುಮರದಂತೆ 

ಇರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಮಾತೃಭಾಷಾಪ್ರಸಾರದ ಅಭಾವವೇ ಕಾರಣ. 

ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 



ಮಾತೃಭಾಷಾ Re 

ಬದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವದು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಜ್ಞಾನೇಶ- 

ರೊಬ್ಬ ರೇ ಅಲ್ಲ; ಗೊತ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಾನ್ಸು ತದ 
ಕಾಲುನೆಯನ್ನು ತಿಯೊಂದು ಗುಡಿಸಲಿನ ಮೂಲೆನಮೂಲೆಗೂ "ಪ್ರತಿ 

es 

ಯೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾ ಷ್ಟೀಯನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಮಕೂನ ಕ್ಪೂ ಹ 

ರುವ ತುಕಾರಾಮ ಸಾಧುಗಳ ಕ್ ಮಹಾರಾಷ ವೇದವೆಂದು ಪೂಜ್ಯ 
ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಾಸಾ ಸಾದಿಕವಾಣಿಯುಳ್ಳ ಭಾಗವತವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು 

ಮಾಡಿರುವ ಏಕನಾಧಸಾಧುಗಳಿರುವರು; ಧರ್ಮಚಕ್ರವೂ ವ್ಯವ್ಯಹಾರ 

ಚಕ್ರವೂ ಸಮಾನಗತಿಯಿಂದ ಸಾಗುವಂಥ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಸದುಪ 
ದೇಶಗಳುಳ್ಳ ದಾಸಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ರಾಮದಾಸರೂ 

ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಮಹನೀಯರೂ ಇರುವರು. ಹೀಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ 

ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ವು We ಬಂದದೆ. (ನು ದೊಡ್ಡ ಮೌತು! 

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ಣುಟಕನನ್ನು ತಿಸುಗಣ್ಣಿ ನಿಂದ ನೋಡಿರಿ. ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು, pS RU ನಿಜಗುಣರು ಮೊದಲಾದ 

ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಚಾರವು ಆಗಬೇಕಾದಷ್ಟು 

ಆಗಿಲ್ಲ... ಮಹಾರಾಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥದ ಎಷ್ಟೋ 

ಮುದ್ರಣಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಒಬ್ಬರೆ ಗೃಂಥಕ್ಕಾದರೂ 

ನಿರ್ದಷ್ಟಮದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಥಮ ಮಸ್ತ್ರಣಕ್ಟೇ ದಾರಿ 

ಯಿಲ್ಲ. 

ಯಾರು ಎನೇ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರೂ “ಅಂತೂ ಇಂತೂ 

ಕುಂತೀ ಮುಕ್ತೆಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿಲ್ವೆಂಬಂ ಳೇ ಜನರ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ 

ಮತ್ತು ಹೊನ ಜನರ ಅರ್ರಷ್ಟಿ ಯ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನುಡಿಗೆ 

ತಲೇ ಎತ್ತುನನಕ್ಕೇ ಮಾರ್ಗನಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋನಗಿಷೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಧರ್ಮಾ 

ಮೃತವು `ಮಾತೃಭಾವೆಯೆಂಬ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಿಲುಬುವದೆಂಬ ಕಲ್ಪ 

ನೆಯು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುನುಗಿರುವದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತೃಭಾಸಯೆಂದರ ದಳೇ ಜನರಿಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಕೆಲವು 

ಜನರು ಮಡಿಯಲ್ಲಿರುನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೊರತು ಎರಡನೆ ಭಾಸೆಯೆನ್ನಾಡ 

ಬಾರಜಿಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದುಂಟು. ಸಂಸ್ಕತ 
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ವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಆ ಅಮೃತದ ಸವಿಯನ್ನು 
ನೋಡುವದುತ್ತಮವೆಂಬ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಎರಡನೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ತೆ ಇರಲಿ. ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛಬುದ್ಧಿ ಜಟ ಮೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಈ 

ತುಚ್ಛ ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿದರೆ ಆತ್ಮವಕ್ತಿವಂತರು ಅದನ್ನು ಶಾಂತ 
೫ 112 ಸಹನನಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉದ-ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯ 

ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹಂದಡಿಯಿಡಬಾರದು. ತ 

ಕುಳಿತು ಹಿಂದೀಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಂ ಸ ಬರೆದರು. ಒಮ್ಮೆ 

ಅವರು ಗಂಗಾಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಟ ಬಂದಿದಾ ಗ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನು ಆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಾ 

ಗ ಗ್ರಂಥದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ “ುಚ್ಛತ್ತ ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ ಶಮಾಡಲು ತುಲಸೀದಾಸರು 

“ಸಂಡಿತರೇ, ಸಂಸ್ಥ ̀ ತವನ್ತು. ಕಲಿತು ಸತ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಸಕ್ಸಿಂತಲೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಬರೆಯುವದು ನನಗೇನೂ ಕೇಳೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹಂಗಿಸಿ ಕಳುಹಿ 
ಸಿದರಂತೆ. ತು ತ Bias ಪಂಡಿತರ ಮಾತೃಭಾಷಾ 

ದ್ವೇಷವು ಇನ್ನೂ ವರಿಪ ಡು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಚ ಮನು 

ನೇದಾರ್ಥವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಸಂತಾನ ಪ್ರಕಾರಮಾಡಿದು ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ 
ೃಮ್ಟು ಸಂಕಟಿವಾಯಿತು. `ರಾಜಕೀಯಾಧಿ 

ಕಾರಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪು ನತ್ರನಾದ ಅಆ ಪಂಡಿತನು ತುಕಾರಾನುನಿಗೆ 

ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟೀ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟು ಅವನು 

ತನಗೆ ಶರಣು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ನಿರಭಿಮಾನಿಯಾದ 

ತುಕಾರಾಮನು ಶರಣುಬರುತ್ತಲೆ ಅವನ ಅಭಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಾ 

ಯಣಿಯೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷವಿಸುನೆನೆಂದು 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹೇಳಿದನು. ತುಕಾರಾಮನು ತನ್ನ ಥಿರಭಿಮಾನತ್ವದ 
ಸರಮಾವಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳನೈ ಲ್ಲ ನದಿಗೊಗೆದು 
ಬಿಟ್ಟನು. ದೈವಸಂಕಲ್ಪವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ದ್ರರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಮತ್ತೆ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಳಿದುಕೊಂಡನೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾತು 

ಇರಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಶಸ್ಕ ಕೈ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷನಿದ್ದರೂ 

Fp 



ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಖೊಡನೆ ತುಲನೆಮಾಡಿ ಹೇಳು 

ವದು ಹೆಚ್ಚು ವರಿಣಾಮಕಾರಕವಾಗುವದರಿಂದೆ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡವು ಜೀವಿಸಿರಬೇಕಾದರೆ ನೆಲಾಹಿಡಿದು ಕುಟು 
ಕುಜೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಾನಧರ್ಮಿಗ ಭಳ, ಆದರಿಂದ ಇಬ್ಬ ರ ಕನ್ನ ಡಕುವರಿಯ 

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟು: ಸುಕ್ರಿ ಆದರೆ ಹಳೇಜನರ ಮಟ್ಟು ಕನ್ನಡ 

ನುಡಿಗೆ ತಲೆನೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರುವದು ಹೊಸ ಜನರ ಮಟ್ಟು 

ಪ್ರಾಣಾಂತಕಾಲನನ್ನೆ ತರುವದು.  ಹಳೇಜನರು ಎಷ್ಟುದರೂ ಹಳೇ 

ಜನರು. ಕಾದಾರಿದ ನೀರಿನಂತೆ ಅವರ ಉಪ್ರೀಗಪ ಉಲ್ಬಣವು ಇಳಿ 
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Fo 

ಮುಖವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಮರಣಕಾರಕವಾಗಿ ಮಟ್ಟು ವದಿಲ್ಲ. 

ಯೊಸ ಜನರ ಹ್ಸದಯವು ಹೊಗೇಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿ 

ನಂತೆ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿದು ತಾಪಕರನಾದಜ ಆದರ ಆನಿಯ ಹೊಗೆ 

ಯಂತೆ ಅವರ ನೀಶ್ರಾ ನವು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 

ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಟ್ಟು ಕರ್ಣಾಟಕಭಾಷಾಕುಮಾರಿಗೆ ,ಮರಣನನ್ನೇ 

ತರುವದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಹಳೇ ಇನರದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಯಪ್ಪೆ? ಎಂದರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಮ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜನರ ಅಶ್ರದಿಯಲ್ಲಿ 

ಶೃದ್ದೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದೇನೆಂದರೆ: ಹಳೇಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ 

ವಿಚಾರಗಳೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ಯೆನ ತತ್ತರವೆಂಬ ಆಂಥಶ್ರಃ 

ಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಕಿರುಗಣ್ಣು; ಹೊಸ ಜನರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿ 

ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಚಾರಗಳಗೆ ಜೀವವೇ ಬು 

ವೆಂಬ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಕಿಸುಗಣ್ಣು. ಆದ ರಿಂದ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಳೇಜನರ ಪ್ರ»ಪಕ್ಷಕ್ರಕಿತಲೂ ಹೊಸಜನರ ಪ್ರತಿನೆಕ್ಷವ 
೨ 

ಪ 
“d 

ಹೆಚ್ಚು ಘಾತಕವಾಗಿರುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ: ಹಳೇಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ಸಸ 
[a 
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ತೆಗೆದರೆ ಅವರ ಅಂಧತೆ ಹೋಗುವದು; ಹೊಸಜನರಿಗೇನು ಮಾಡ 
ಬೇಕು? 

ಹೊಸಜನರ ಪ್ರತಿಸಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೆ 
ಮುಂಜಿ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಗತ್ಯ. ರೋಗದ 
ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರಣವು ತಿಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಸ ಪರಿಕಾರವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ 

ಯಾಗುವದು. ಹೊಸಜನರ ಅಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬದನ್ನು ವಿಚಾರಿ 
ಸಿದರೆ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೂಲೆಗೊತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಆಂಗ್ಲ 
ಭಾಷೆಯ ವಿಲಾಸನೆಂದು ವುಕ್ತವಾಗುವದು. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಜನರು ಈ 

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನಾಧಿಕ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು 
ವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದರೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ 

ಪ್ರತ್ಯಕರವೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುವದು. ಮೊದಲನೆಯದೇನೆಂದರೆ: ಇಂಗ್ಲೀಷರು 

ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತರುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರವು ಅವರ ಕೈಗೆ 

ಹೋಗಿದ ರೂ ಆ ಗೆಲುವು ಗೆಲ:ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ 

ಸರಕಾರದ ದಾಸ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಒಣಕಾಳುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು 
ಭಾಷೆಯ ಬಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇಲೆ ಬೀಸಿದರೊ ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ 

ಗೆಲುವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಭರತಖಂಡದಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಜ್ಯ 

ವನ್ನು ತೋಳ ಬಲದಿಂದ ಹಿಡಿಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಆಗದ 

ಮಾತೆಂದು ಅನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಭರತಖಂಡದ ಜೀವನವು ಧರ್ಮದ 
ನಾಡಿಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವದೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದ 
ರಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಧರ್ಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದು 
ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಹೇಳಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯೇ ತಕ್ಷ ಸಾಧನವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಇದು 

ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಸರಿ . ಏಕೆಂದರೆ: ಒಂದು 

ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆಯು ಆ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವಸಂಸ್ಥಾರಗಳ ಮೂಲಮಂತ್ರ 

ವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 

ಹೇಳುವದಕ್ಕೆಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಂದರಾಯಿತೆಂದು ಅನರಿಗೆ 

ತಿಳಿದದ್ದು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಅದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 
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ಬಿಡುವದು. ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಮಾಡಿದೆ. ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮಪಂಥವನ್ನೇ ಹರಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಪಾಶಾ ್ಟತ್ಯರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯವ್ಯಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪ 

ದೇಶಕರನ್ನು ಇಟ್ಟರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ 
ಬರೆದರು. ಮತ್ತು ಪಾಠಶಾಲೆಗಳನ್ನಿ ಟ್ಟು ನಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಸಿದರು. 

ಕ್ರಿಸ್ತಧರ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದ್ಧಾರವ ರಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೆ ( 

ನಿತ್ತು? ನಮ್ಮನ್ನುದಾ ಹಡ ವಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದೂ 

ನಮಗೆ ವಿದೈೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಮೂ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 
ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ಅಧೀನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. 

ಈ ಉದ್ದೇಶವು ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮದ ಉಪಪೇಶಕರಿಂದಲೂ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಆಗ 

ಲಿಯ ಏಕೆಂದರೆ ವಜ್ರದ ಮುಂಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕತ್ತಿ ಯಡೇನು ನಡೆ 

ದೀತು? ಅವರು ದೇಶಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪು ಪ್ರಸ್ತ ಸಕಗಳೂ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ 

ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ. ಅಂಧಶ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯವರಾದ ನಮ್ಮ ಜು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಆದರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೂಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಯೂ ಅವರ ಇಜ್ಜಿ 

ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ: ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕ 

ಶಾಲೆಗಳನ್ಸಿಟ್ಟರುವರಷ್ವೆ? ಅಲ್ಲಿ ಓದುವ ಜನರು ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ 
ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗದುಕೊಂಡು ಧರ್ಮನೀತಿಗಳ ಉಪಡೇಶವನ್ನು ಒಂದು 

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ 

ಆ ಉಪಾಯಗಳು ಯಾವವೂ ನೆರವೇರಲಿಲ್ಲ... ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷು 

ಭಾಷೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಾಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತು. ಪಾಶ್ಚಾ 

ತ್ಯಧರ್ಮತತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಸಾತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಆ ಭಾಷೆಗೆ 

ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಕುಕೊಟ್ಟ ಪ ಭಾವದಿಂದ ಪಾಶಾ ನಿತೃಸಂ ಂಸ್ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ಮೈದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ರಾಜನಿಷ್ಯ ಪ್ರಜಿಗಳಾಗುತ್ತ 

ಬಂದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷು ರಾಜ್ಯವ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿತು. ಈಗ 

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತೀಜ್ಞಾ ನಸ್ನಾ ನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ 

ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಬರೀ ವೇಷದಿಂದ ಹಿಂದುಗಳೆ ಹೊರತು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಇಂಗ್ಲೀಷರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷು ತಲೇ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಭಾಷೆ 
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ಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತವು ಗುಟುಕುನೀರು ಕುಡಿಯಿತು; ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಸಂಪ್ರ 

ದಾಯಗಳು ಸ್ಮೃೃತಿಪಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಿಹೋದವು, ನಮ್ಮ 

ಮಾತೃಭಾಷಾಶ್ರ ವಣವು ಕಿವಿಗೆ ಸೀಸವನ್ನು ಕಾಸಿ ಹೊಯ ತೆ ಆಯಿತು; 

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನನ್ಮು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಮೂಢಶಿರೋಮಣಿಗಳೆನಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ತಲೇಬಗ್ಗಿ ಸಬೇಕಾಯಿತು; '"ಗುಣಾತೀತರಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ 

ನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ತುಮಸರ ಸಾ ಚಿತರ, 

ಇಪ್ಟಲ್ಲಾ ಏತರಿಂದ? ಮಾತೃಭಾಷೆಯ 'ಉಪಶ್ಸಯಿಂದ ಮತ್ತು 

ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯ ತಫೇಕಿಯಿಂದ. ಹೀಗಾದ ರಿಂದ ದಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಆಳಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ತಮ್ಮನರಿಗೆ 

ಜಯವಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಶಾನು ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದು 

ತಮ್ಮವರಿಗೆ ಜಯನನ್ನ ತಂದುಕೊಬ್ಬ ಭಾಷೆ. ಎರಡನೆಯದೇಕೆಂದರೆ: 

ನಮ್ಮ ಜಾ ನನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿ ಸುವ ಉವ್ರಿ AE ಬಂದದ್ದೂ ಅಲ್ಪ. ಸರ್ವ 

ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭಂಡಾರವು ಭರತಖಂಡನೆಂದು ವಶದಿಕ್ಸಿನವರೂ 

ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡಿದು ರೆ. ಶಶ ್ರರನಿಗೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿಯೆನ್ನು ಸದೇಶಿಸುವದಕ್ಕೆ 

ಹೊರಗಣಿಂದ "ಬರಬೇಕೆ? ಓಂದು ಪಕ್ಷ ನನ್ಶ್ಮು ೭ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಹೆಚ್ಚಿ ಸ. 
ವದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ತಂದರೆಂದರೂ ಚ ಉಪಿ ೇಶವು ಸ ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ 
ವೆಂದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. “ಏಕೆಂದರೆ: ನೂರಾರು 
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಡಿ ಎಂಥೆಂಥ ಪಂಡಿತರೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಆಗಿಹೋದರೊ 

ಅನರಮೊಂದಲ್ಫ್ಟಾ ಂಶವುಳ್ಳ ನರು ಕೂಡ ಈಗ ವಿರಳ. ಇನ್ನೇನು? 
ನಮ್ಮ ಉನ್ನ ತೆ ಸಾಧನವಾದ ಇತರ ಜ್ಞಾ ನಗಳು ಹೆಚ್ಚ ದಿದ್ದರೂ 
ಇಂಗಿ ಮ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಯಿತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಜು 
ವಿಲ್ಲ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸುಲ 
ಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಕರಣೀಕರೂ ವಕೀಲರೂ ಉಂಟಾದರು. 
ಹೀಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಭಾಷೆಯು ಇಂಗ್ಲೀಷು ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಗಲ್ಲಾಯಿತೇ 
ಹೊರತು ಭಾರತೀಯರ ಉನ | ಕಿಗೇನೂ ನೆರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ. 

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣವನ್ನು 
ಮಾಡಿತು. 
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“ರೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ Wis ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು 

ಸರಿಹಾರವೇನು? ಇಂಗಿ ಷುಭಾಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಮಾಡಿಬಿಡ 

ಚೀಕೊಲಿ” ಒಂದ ili pRB ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ 

ವನ್ನು ಮಾಡುವವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವುವೇ ಹೊರತು ದ್ವೇ ಸವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಹೊರಗ ಹಾಕ;ನದು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವೆನಿಸಲಾರದು. ನಾವು 

ಇ ಸರ್ವಸ್ತ ಕ ು,ಕೊಂಡಿರುವನನ್ನು ಸೂತ್ರ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾ ಾಷೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ನನ್ವ 

ವಾಗಬೇಕು. ಆನೇಕ ಉಸಯುಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಪಗ 

ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನ ಡಿಸುವ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪಿಯ 

ಬೇಕು. ಆ ಉದಾತ್ತವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಹಣ 

ಹಳ್ಳಿ ಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಡಿಸಲಿಗೂ ಒಯ್ಯ ಬೇಕು. ರು ಸಾತೃಭಾನೆಯಲ್ಲಿ 

ಬರೆದ ನಿಚಾರಗಳು ಬಹು ಬೇಗಪ ರ್ರ ಸಾರವಾಗುವದೆಂಬದಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಎಸ್ಟೋ 

ನಿದರ್ಶನಗಳಿರುವವು. ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಸುಭಾಷೆಯ 
ವಿಕಟಿತಾಂಡವದಿಂದ ಧೂಳೆಬ್ಬಿ ಸದೆ ಮಾತ್ಚಭಾಷೆಯೆಂಬ ಮಾನಿನಿಯ 

ನಿಹಾರಭೂನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಷೆಯೆಂಬುದು ಸಂಪುಟಿದಂತೆ; 

ಧರ್ಮ, ನೀತಿ, ಜ್ಯ--ಇವೆಐಲ್ಲ ಅವರೊಳಗಿನ ರಶ್ನಗಳಂತೆ. ನಮ್ಮ 

ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ನೀತಿ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ, ಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ 

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವವು. ಮಕ್ಕಳ 

ಡುಃಖನನ್ನು ತಾಯ ಧ್ವನಿಯು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಮೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ 

ಡುಃಖನನ್ನು ಕಳೆಯುವದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯೊಂದೆ ಸಮರ್ಥ 

ವಾಗಿರುವದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮಾತೃಭಕ್ಕಿಯಾಗಲಿ, ಸ್ವದೇಶಭಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, 

ಮಾತೃ ಭಾಷಾಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವದೆಂಬದನ್ನು ಮರೆಯ 

ಚಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ತನ್ನ ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಊರ್ಜಿತಸ್ಥಿ ತಿಗಾಗಿ ಆತ ಶಕ್ತಿಯ ಬೀಜಮಂತ್ರವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ಧಿ ಯನ್ನು' ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. 

ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬಂದದ್ದರ ಧಕ್ಕೆ ಭರತಖಂಡದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಭಾಷೆ 

ಗಳಿಗೂ ಬಡಿಯಿತು. ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜೀತರಿಸಿ 
13 
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ಕೂಂಡು ಎಚ್ಚತ್ತವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಣುಟಿಕವು ಕ್ರಾ ಮಾತ್ರ, “ಹುಟ್ಟು ಎವರಿಗೆ 

ಅಣ್ಣ, ಬೆಳೆಯುವವರಿಗೆ ತನ್ಮು” ಎಂಬ ಮರ್ದ ಗ ಈಡಾಗಿಸಿ. 
ಅಂಗಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಶನ ಡವೆಂದರೆ ಮುಖವು ಭಾ, ಗುತ್ತಬಿ ವಃ 

ಪಂಪ ಅವರಿಗೆ ಅಗೌರವ. ಅನ. ಎಿಡಿಇರೂ ಅನರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋ 

ಜನ? ಕನ್ನಡವು ಬೇಗ ಫಿರ್ ಅಗ ಮಗುವ. ಕನ್ನಡವ ಗೃಂಧ 

ಗಳ ಮಾತೊಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ 

ಬೇಕೆಂಸರೆ ಕೊಡ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಚವಿಲ್ಲ ಈ ಸಿತಿಯನ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ 

ತಸ್ಪು? ಇನ್ನು ವೆಂದರೆ ಮುಸುಡಿಯನ್ನು ಮುದುರಿಕೊಳ್ಳುವಡೇನು 
ಜೆ ಡಿವ 

ಬರುನದಿಲ್ಲವೆಂದಿಷ್ಟೀೀ ಅಲ್ಲ; ಅವರಿಗೆ ಯಾವದನ್ನೂ ಓವುನ 

ಇಲ್ಲ. ಆಯಾ ದಿನಗಳ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಅವರು 
ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿರುವರು. ಇನ್ನು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಯಾ 

ಗಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು? ಸುದ್ಧೆನವಿಂದಲೋ ದುರ್ದೈವವಿಂದಲೋ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಗ್ರಂಥಕರ್ತರ "ಸಂಖ್ಯೆ ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೃ ಕಾರಣ 

ವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ಓದುವವರಿದ್ದರ ಸೈ ಬರೆಯುವನರಂಗೆ ಉತ್ಸಾಹ! ಹೀಗಾಗಿ 

ಕನ್ನಡಕುವರಿಯು ಅಪ್ಪನೂ ಓತ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥಬಾಲೆ 

ಯಾಗಿ ಸೊರಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದುರ್ದೆವಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 

ಉದ್ಗಾರವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಒಂದು ಕಡೆ 

ಪ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿರುವರು. 
ಕಂ ಲೌಕಿಕವಿದ್ಯಾರಿಪುಣ | 

ರ್ಗೀ ಕನ್ನಡಮಾಯ್ತಲಕ್ಷ್ಯಮಿತರರರಿಯದಿ ! 

ರ್ಪಾ ಕುಂದಿರ್ದಪುದಿಂತಿರ | 

ಲೀ ಕಾಲದೆ ತಾಂ ಸ್ತದೇಶಭಾಷೆಗೆ ಗತಿಯೇ? |” 

ಮುಂದೇನು? ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ “ಶಾಂತಂ ಪಾಫಸಂ, ಶಾಂತಂ 

ಪಾಸಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿ " ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಕ. 



ರಾಜಭಕ್ಕೆ ೯೯ 

ಗಿಸುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೆಂದು ವೇನರ ಮುಂಸೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿರಿಡುವದ್ಯ 

pty 

ರಾಜಭಕ್ಕೆ 
ಕಾಬಾ 

ವಮ ನು ಮಾತೃ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಪಿಶೃ, 

ಗುರ್ತು ಅತಿಥಿ ಮೊದಲಾದ ವಮ ಜನರ ಮೇಲೆ” ಬರೀ ಪ್ರಾನ 
ಹಾರಿಕದ್ದಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ನುವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ 

ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬದ್ದನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಲಕ್ಷ-ವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮೇಲೆ 

ದಿಸ್ಟ್ರದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ 

ಶಕಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿವಿಧವಿಚಾರಗಳನ್ನೂರಂಭಿಸ 
ಬಹುವಾದರೂ ಪ್ರೇಮದ ಜಾ ಹಃ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇನ್ನೊಂದು 

ನಿನಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಖಿಸುವದಕ್ಕೆ ಲೆ ಲೇಖನಿಯು ತವಕಗೊಳ್ಳು ತ್ತಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಎ ಭಿ 

ವನ್ನಾರಂಭಿಸುತ್ತೆ ವೆ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವು 

ರಾಜಜಕ್ತಿ. ರಾಜಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಮಾತು ಇತರದೇರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು 

ಬಂದರೂ ಭರತಖಂಡದ ರಾಜಭಕ್ತಿಗೂ ಇತರದೇಶಗಳ ರಾಜಭಕ್ತಿಗೂ 
ಅಜಗಜಾಂತರವಿದೆ. ಇತರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭಕ್ತಿಯು ' ವ್ಯವಹಾರ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು .. ಅಂಥ ಭಕ್ತಿಯದೇನು ಹೆಚ್ಚು 

ಗಾರಿಕೆ? ಅದು ಭಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಬಗೆಯ ಭಕ್ತೆ 

ಪಶುಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡುಬರುವದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಕ್ತಿಯು ಅದಲ್ಲ. 

ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಪವಿತ್ರವಾದ "ಬ ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 

ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ಶು ಕ್ಸೈ ಪ್ರೀಮಭಕ್ತಿ ಯೆಂಡೇ ಅರ್ಥ, 



ತಃ ಸೆ ಸ್ಸ್ 

ಅಗತ್ಯ ರಾಜಭಕ್ತಿಸ ಧರ್ನುಸ್ತ "ಕನಸೆ ಈ ಭರ 

ಬೇಕೆ "ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. 

ಧರ್ನುಕ್ತೂ ರಾಜಭತ್ತಿಗೂ ತ ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯ 

ತಕ್ಕ ವಿಷಯಮಂಗಿವೆ. ಈಗ ನ ನಮ್ಮ ದೇಶವ Se: ಕಾಲದಿಂದ 

ರಾಜನಿಗೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಜಂಧವಿನವೆಂಬ ತಿಳವಳಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಲಿ 

ಎಲ ಈ ಲ್ಲ ಬರೀ ತಮ್ಮ ಸುಖೋಪಫೋಗಕ ಲ್ಲ ಸರಭರ್ಮದ ರಾಜರ 

ದಕ್ಕೆ ಮೊಸಖು ಮಾಡಿಸ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ರ 

ವಿಷಯರಾದ ರಾಜರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನೋಷಕರ. ಅವರ ಕರ್ತ 

ವ್ಯವು ಪ್ರಜೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರವ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿ ತಿಯನ್ನು ಕಾಮುವವಮೊಂುವಿ ಅಲ್ಲ 
ಕ್ಯ 

ವ್ಯವಹಾರದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಧರ್ಮೊೋನ್ನ ತಿಯನ್ನು 

ಕಾಯುವದೂ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೇ ಬಿದ್ದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಭರತಖಂಡ 

ದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಐಸಿಕವೆ. ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯವನ್ಲ, ಮುಖ್ಯಧ್ಯೇಯವು 

ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗನವನು ಎಂಧ ರಾಜನು? 

ಆ ರಾಜನಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಉನ್ನತಿ ಹೇಗಾದೀತು? ಪೂರ್ವದ ನಮ್ಮ 

ಆರ್ಯನವಂಶದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಕೂಡ 

ಪಾಲಿಸುವಂಥನರಾಗಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ಮು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು 

ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿ 

ಕರು ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವಿಷಯಸುಖದ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ನೆರವಾದವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳ 

ಲಾರರು. ಏಕೆಂದರೆ: ವಿಷಯಸುಖಗಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಚ್ಛವಾದವುಗಳು. 

ಇನ್ನೇನು! ವಿಷಯಸುಖದ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೆರವಾದವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ 

ಪ್ರೇಮನನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆ. ವೃವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಇದು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ನಡೆಯುವದು. ಇದನ್ನು 
ಹೇಳುವ ಶ್ರಮೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಟೇಕೆ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ 
ವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತ ಹೋದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾರನೆಲ್ಲಿ? 
ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪರೆ ಬರುವದೊ ಆ ಕೇಲನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು 



ಅಶ್ವಿ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋಗನಕ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆದರಿಂದ ನಮ್ಮ 

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ್ರಕಾರರ ವೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ರಾಜಕೆಂದ ನನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಕುವನನಿನರ್ಗ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಬ್ರೂತ್ಸಾಹವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಧರ್ನನಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಟ್ಡಬರುತ್ತಿದೆ. ಎಡರುಗಳನೆ 

ಕಡಸು ಧರ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಿ 

ವೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವವು ಶಾ 

ವಾಸಿಸ. ರುಜಿಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನುದ ರುಜನು ಪ್ರಜೆಗಳ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ 

ಸ.ಖನೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಗಕೇಮವನ್ನು ನೋಡುವದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆ 

ಗಳ ವರಮಾರ್ಥಮಾರ್ಗದ ಸ್ರತಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳೆಯವದಕ್ಕಾಗಿರುವದೆ 

ಹೊರತು ತನ್ನ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು 

ಮೆರೆಯವದಕ್ಕಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಾರ್ಶ್ವೈಕಸರಾಯಣನಾದ ರಾಜನು 

ಸ ನ ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಡೆಯಃತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರು 

ವನರಿಂದೆ ಅನನ ಶ್ರಮೆಯ ಫಲವು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗು 

ವಮ ಅವನನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಸಿರೀಕ್ಷಿಸುವವಕ್ಕೆ ದುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ವಾರ್ಥವೂ ಭಕ್ತಿಯೂ ಎರಡೂ 

ಖಂಬೆಂದಿಗೂ ಒಂದು. ಕಸಿ ಸೇರುವದಿಿ ಅವೆರಡರ ಸಂಬಂಧವು 

ಎಣ್ಣೆಯ ಮತ್ತು ಶೀಗೇಕಾಯಿಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೋಲುವದು. 

ಅದ್ದರಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಭಕ್ತಿಯ ಆತೆ 

ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು; ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆತೆಯಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿಯ 
ಅಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. | 

ನಮ್ಮ ಆರ್ಯರು "ರಾಜ' ಎಂಜ ಶಬ್ದವನ್ಮು ಪಯೋಗಿಸಿರುವದ 
ರಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ಅರ್ಥವಿದೆ. "ರಾಜ'ನೆಂದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜನೆ 
ಗೊಳಿಸುವವನೆಂದರ್ಥ.  ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾದ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾ 

ಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವದು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಂಜನೆ 

ಗೊಳಿಸೀತು? ಧರ್ಮಪ್ರೋತ್ಸಾಹೆಕರಾದ ರಾಜರು ಬರೀ ಪುರಾಣಕಾಲ 

ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ ರೆಂತಲ್ಲ; ಇತಿಹಾಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ 
ಜನರು ಆಗಿಹೋದರು, ಯುಗಧರ್ಮಕ್ಕನುಸರಿಸಿ ಬರಒರುತ್ತ ಧರ್ಮ 



$ ಗ್ರಹ ಬೆ ಸ್ಸ್ ೧೦೨ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಪೂ (ತಾಸಕರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದವೆಂಬ ಊಹೆಯೂ ಸಯುಕ್ಕಿಕ 

ವಲಂ. ಏಿಕೆಂದರ. ಕತತೀತುವಪ್ರಾಪರಗಳವಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ವೇಳೆ 
ಗ) 9) ಬಿ ಗಿಗಿ 

ಕಲಿಯಂತ ನಿಷಿಪ್ಪ ಕವಾಾಚರಳೆ ನಸೆವಿರುವಮುಂಟಿ. ಕಲಿಯುಗ 

ಹಕಗ ತೃ ತಯುಗದಂತೆ ಸತರ್ಮಾಚರನಣೆ ನಡೆದಿರುವಮೂ ಉಂಟು. 
(1) pe 

ಧಗ್ ಫಡಿಸ 
ಇ) ಕ್ಮ ಫೆ ಳೆ ಕ್ ಎ) | ಅ) ಮ 

£3 ಓ/ ಅ ರಾಖಿ ಂ 2 ಟರ ಸಿ, 

ತ wd (೮ 

> A ) | 

ಲಿ ಇ ಗೆ ಗಾ ಆ + ಮಂ ಆಆ ನ ೯ ರಾತ್ ಇ ವ ಕ್ 
ಜರು ಬು ಳಿ ಲ 0 ನೀಗಕೇನುಔನ) “HN ಅವನ್ನ ಪೂ ಹಸಿವ 

kos 4. ಇ 

ಆಳೆ (ಜಾ ಬ ಇ ೯ ಲು. ಇ ಎವೆ A) ಇಳ 
ಡೀಲ್ ಅಪ ಗ ತಯ್ಯೊಗವಿಸಿಸಿಕೆು ನಾಕ. ಕಜ ಹಟ ಘಲರಯುಗ 

( ಕ್ಲ ಸ [a au] 

| ೦೨ ಭ್ va ಹೆ fy Me 

ಕ ತ ಹ ಅಪಪ ೯ ಹಾಳ ಎರು ಡ್! i ೧4 Ko) [47] ಎಲ್ಲ ತವ) ರೋಗಸರಿಹುರಕ್ಕುಗಿ ಪರನೇಶಸ ಓರ್ ಕಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ 
ಒಟ 

3 “ಲ. ಎತ ೧ ಆಂ) (ಕ್ ಕೆ ಅಳು ಎ ಜಾಗೆ ೪ ೦ ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾ ವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಿಕಗಳಿಂದ 
ಲ) [rs PN ತಪಾ ಬ ಇಪ ಓಮು ಗಳಿ) ಫು ಆಲ ಜು 

ಆಗುವ ಸ! pA ನಂಗು ತಿಕ ಗಳನು ಭಗತಿ ವನದ 
4 ~~ 

pS “ಲ ಎಲೆ ಬ್ ಅ ಅ ಎ್[ಸ ಗ್ಗೆ ಈ 4 ದೊಡನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳ ಖು; ೦ತೆ ಯಲ್ಲ ಪ್ರಡಿಯಿಯೂ ಲ, ಗಳ 
ಖಿ ಘೆ ಇವೆ ಎ A ಎ 3 PN Fon SS [ 

ಮೇಲೆ ಬ್ರತಿಸಿ ಕನ ಶನ ದೇಶದ ಎಪೆವಿಯೆಗಣಿ ಬೌಕರ ಚತ | ಇ 1 ಜು 
n $ ವ ಮ Sp £ ಸ್ಟ್ 

ಗಳ ಕ ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಶೇಖುತ್ತಿದ ಕಡೆ ಚಿಳದ್ಧ ಭರ (ಪಸೇಶಗಳು ಕಣಿಗೆ 

ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿನನ; ಅಸಂಖು ತರಾನ ಉಪನೇಶಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧ 
ಗೊಳಿಸಿ ಅನಶನು ಹತ್ತದಿಕ್ಕಗಳಿಗೂ ಹೆರಡಿವನುು ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ 

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನಿಗೂ ಮಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇ ನಿವಾಹಾರ್ಹವಾದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಸಂನು ಸವನ್ನು ಕೊಟು, ಅವರನ್ನು ಬೌದ್ದಧರ್ಮದೇವತೆಯ ಸೇವೆಗೆ 

ಥಾರಿಯೆರಿನನು ದೇಶಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ್ಯ 

ಗಳಿಗೆ ಹಣವೆಲ್ಲ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬರಿಗಯಾ)ಗಳು ತಾನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದ 

ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಿದನು. 

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿಹೋದ ಅಹೆಲ್ಯಾಬಾಯಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು 
ನೋಡಿರಿ. ಆಕೆಯ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ಸೋಮೇಶ್ವರಶತಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಪದ್ಯವನ್ನು ನೆನಪ್ರುಗೊಡುವದು. | 

ವೃ! “ಬಲವಂತರ್ಬಲವಾಗಲಿಕ್ಕೆಲದವರ್ಮಿತ್ರತ್ವಮಂ ಮಾಡಲುಂ |! 

ನೆಲನೆಲ್ಲಂ ಬೆಸೆಲಾಗೆ ಧಾನೃತತಿಯಂ ನಿಷ್ಕ್ರಾರಣಂ ದಂಡಮಂ।! 
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೧೦೪ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಒ ಸ್ಸು 

ನಯೆ.ಕ್ಸೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಆಕೆಗಾಗಿ ದ್ದ ನಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ 

ಕೊಟ್ಟನು. 

ಆಕ್ಸರನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯು ಉಜ್ತ_ ಲವಾಗಿ 
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿರಿ. ಅವನು ಂದಾವಸಕ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯಾ ತ್ರಿ 

ಕರ ಮೇಲಿನ ಗಿಂ ಎಲ್ಲು ಟು 

ಯನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಅವರ ಧನ ರ್ತುಕ್ಟೇ ಹೆಚ; 

ಗೋವಭೆಿಯನ್ನು ಆ... ವಾಗಿ ನಿ ನ 
ಕೂಡ ಇರದಂತೆ ಮಾಡಿದನು, ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸಿಪೇಧಿಸಿರನು; 

ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಧಿಭ್ಛತನದಿ ui *ದರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನು 

ಪಟ್ರಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿರುವ ನೆಂದು ತಿಳಿದು ತಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಚದಲ್ಲ ಆಂತ 

ಪರಿಚುರಕನಂತೆ ರುಜ್ಯ ಭಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ ನ್ಯು ಅವನು ವಿದಾ ಧಿಕ 

ಗಳಿಗೂ ₹ ಬಟ. ಬಡವರಿಗೂ ಯತಿಗಳಗೂ ರುಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು; ಯಾವ ಸಾಧುನಂತರನ್ನಾನರೂ 

ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಹಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವು ಸಯನ ವ್ರೀಯತರು 

ವೃ 
ಂದಮುಗಳ ಮೇಲಿನ ತಲೇತರಿಗೆ 

ಪ 

ಛೃ 

ಬಲಾತೃರಿಸಕೂಡದೆಂದು ಮಾಡಿದನು, ಸೊಯ್ಯೋಪಾಸನೆಯೆನ್ನೂ ನಡೆಸಿ 

ಹನು; ಸರ್ವಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಸಂಭಾವಿಸಿದನು 

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇಹೇಂದ್ರಿ ಯಾದಿಗಳ ಸುಖದ 

ಹುರಾಕೆಯ ಪಿಶಾಚಿಗೆ ವಶರಾಗಸಪೆ ಹೋದದ್ದು ಇವರ ಆತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಶ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು 

ನಡೆಯ.ವ ರಾಜನಿಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ರಾಜಭಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ 

ಹೋದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ರಾಜನು ಅವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಧರ್ಮ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪು ವದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಮಾಡಿದ 
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅಧರ್ಮಪರನಾದ ರಾಜನನ್ನು ಹೆಸರು ಕೂಡ 

ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವೇಮನೆಂಬ 

ಕಾಜನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಭೋಗೋಪಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಕಾಲಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲದ ಮದ್ದಾ ನೆಯಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿಹರಿಸುತ್ತ 
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ಷ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಲು ರಮಸಾತ್ರ್ವ್ವಿಕಶಿರೋಮಣಿ 

ಗಳಾದ ಖುಷಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕೋವಾಗ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ಭಸ್ಮೀಭೂತನ 

ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ರಾಜನ ಉಪಭೋಗಕ್ಕೆ 

ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ; ರಾಜ್ಯ ದ ಸುಸ್ಟಿ ತಿಗಾಗಿ ರಾಜ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕಣರರ ಮಾತನ್ನು 

ನೋಡಿರಿ. 
ಕಂ ಮಡದಿಯ ಮಂಗಲಸೂತ್ರದ | 

ದೃಢತ್ವದಿಂ ಪುರುಷನಾಯಿಸಂ ವರ್ಧಿಪವೊಲ್ | 

ನುಡಿಯಲ್ಲ ಜೆಗಳ ಸುಸ್ತಿ ತ್ರಿ ! 

ಯೊಡನಿರ್ಪೆದು ಜನಪ ರರಭ್ಯು ದಯಸರ್ವಸ್ತಂ | 

ರಾಜನು ತಾನು ಏನುಮಾಡಿವರೂ ದಕ್ಕು ನಪೆಂದು ಬರೀ ಲೌಕಿಕ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂತೆ BN ತಪ್ಪು. ಅನನ 

ಹೈದಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಭೀತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರ 

ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನನ ಮಂತ್ರಿಯು ಬೌದ್ಧಭಿಕ್ಷು 

ಗಳಿಂದ ಒಂದು 'ಕಾರ್ಯೆವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಕೆಲ 

ವರನ್ನು ಕೊಂದನು. ಮಂತ್ರಿಯ ತಸಿ ನಿಂದ ರಾಜನಿಗೇನಾದರೂ ಪಾಪ 

ತಟ್ಟೀತೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಿ ಹೆದರಲಾರರಪ್ಪೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 

ಆ "ವಾರ್ತೆಯನ್ನು he ಕೂಡಲೆ ಅಶೋಕನು ಹೊಳ 

ತನಗಿನ್ನೇನುಗತಿಯೆಂದು ಅನ್ಮ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣುಹೋದನು. ಮುಂದೆ ಗುರು ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ 

ಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಸಃ ಪಶ್ಚಾತಾ, 

ಪದ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ. ದುಷ ೈತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ 

ತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೊ ದ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲ 

ದಿಂದಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತ 

ನದ ಫಲಕ್ಕೆ ದೂರನಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆ ದುಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸನವನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಆನ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಅದರ ಅಪವಾದ 

ದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದೆ ಹೊರತು ತನ್ನವರ ದುಷ್ಕ್ರಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಯೂ 
ಎಮ್ಮೆಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗರೆದಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಧರ್ಮದೇವತೆಯು ಅವನ 



೧೦೬ ರಾಜಭಕ್ಕಿ 

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಧೂಳನ್ನು ಎರಚದೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದೆ ಮುಂದೆ ಅರಸನು 

ದೊಡ ತ ವನಲ್ಲ ; ತಿರುಕನು ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಈ ಫು ಸಕ್ಸೆ ಹೆನರಿಯೆ ನಮ್ಮ 

ಪೂರ್ವದ ರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯಕ್ಟೂ 

ತಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹೇ ಉವಡಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು 

ಸಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿ ದರ ರು. ವೃವಹಾರದೃಃ ೩ ಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ರಾಜನು 

ಹೊರಗಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ ಹ ತಂತ್ರನಾಗಿ 'ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ 

ಆವನು ಗುರ್ವಾಜ್ಞಾ ಸರತಂತ್ರ ನಾಗಿಯ ಕಾಣತ್ತಿದ ನು. ಈ ಗುರು 

ಸತ್ತಾಧೀನರಾಜ್ಯವು ಬರೀ ಕಾಣ್ಕೆ ಮುನಿಯಲಿನ್ಲ. ಮಹಾ 
ರುಸ್ಟದ ಶಿವಾಜಿಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ 

೨. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹುಕ್ಕಬುಕ್ಕರ ಸ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಬೀಗದ ಕ್ಸ ಶ್ರೀ 

ಏದ್ದಾರೂ,ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಗುರುಸತ್ತಾಪ ರಭಾವದಿಂದಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮಗಳು ಸಂಘಟಸ ದ ಅವು ಆದರ್ಶಗಳಾಗಿ ಪರಿಣನಿಸಿದವು 

ಭರತಒಂಡದಲ್ಲಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಎಸ್ರೊಃ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿರ 

ಬಹುದು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಉಳಿಯದೆ ಇವೆರಡೂ ನ ಕ್ಲ 

ಮುಂದೆಯೂ ಬಂದು ನಿಜ್ಲುವದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಗುರುಸತ್ತಾಧೀನತೆಯ 

ಸರಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸಡೆದಿವವೆ ಕಾರಣ. ಧರ್ಮಸರ್ವಸ್ವರಾದ ಗುರುಗಳ 
ಲ ಪಪ ರವಿ್ಲವೆ ಬರೀ ಲೌಕಿಕದ ಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ 

ಲೇಸವು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪೀತು? ಕಕ ಮನಸ್ಸು ಲೌಕಿಕವಿಚಾರದಿಂದ 

ಕಶ್ಮಲವಾಗಿ ಪಾಪ ಪದ ಪಾಸತ್ರವನ್ನೆ ತಿಳಿಯಲು ರದಾಗಿರುವದು. ಆತ 

ನಿಚಾರಪರರಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾಪವು ಬಿಳೀ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಕರೀ 

ಜುಕ್ಕೆಯಂತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವದು. ಇಂಥ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಯಂತೆ ನಡೆ 

ಯುನ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು 

ತುಂಬುವಂಥ: ದಾ ಗಿರುವದು: 

ಭಕಿ ಕ್ರಿಯ ದೇವರ ಸಂಭಂಧವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತು 

ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ, ಸ್ವದೇಶ, ಗೋವು, ಸ್ವಭಾಷೆ--ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ ದೀವತ್ವನಿರುವದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುವದೂ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೆ "ನಿದೆ? 



ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಗರಿ 

SS ES 
ಷ್ಣ ಪ Ng ಮೀಲ್ಮಯನ್ನು ಬಗೆ 

ಗುಣನ ರಾಜರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣುತ್ತವು ತೋರದೆಕೋಗಬಹುದೆ. ತಗ ಉಪಾ 
ಇ ಹ) 

ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ತ್ವಗುಣನವೇ ನಿಷ್ಣುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಕೂಡ 
9.) 

ಪುರಾಣಕಾಲದೆ ಮಾತೆನ್ಸ ಬಾರದು... ಶಿವಾಜಿಯ ಸತ್ತ್ವಗುಣನನ್ನು 
ನೋಡಿರಿ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಪಾ 
ದಿಸುವ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುನನು ; ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ 

ಮೇಲಂತು, ಅದನ್ನು ಅದರ ನಿಜನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇ 

ಕೆಂದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಸಡಿಲವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು 

ರಾಜಸಿಕರ ಮತ್ತು ತಾನೆಸಿಕರ ಲಕ್ಷಣ. ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಾಜಿಯು ತನ್ನ 

ಬಾಹುಬಲದಿಂದೆಲೆ ಡೊಡ್ಡ ಹೊಂದು `ರಾಜ-ವನ್ನು ge 

ಶ್ರೀ ಸಮೆರ್ಶರಾಮನಃ ಸರು. ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮನೆಯೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬ 

ಅವನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತಾನು 'ೂಡಬಹುದಾ್ನೆ ದನ್ನು 

ಕ್ಷಣಕಾಲ ವಿ ನಿಚಾರಮಾಡಿ ಒಡನೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿಯೆ ದಾನಮಾಡಿ ದಾನಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ತಂದು- ಅವರ ಜೋಳಿಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ತನ್ನ 



ಗಿಂ೦೮ ರಾಜಬೆಕಿ 
ಶತ, 

ನನ್ನೂ ದಾನಮಾಡಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆಕೂಡ ಹೊರಡುನದೆಕ್ಸೆ ಸನ್ನದ್ಧ ತಿ 

ನಾದದ ಕಿಂತ ಸತ್ತ್ಕೋತೃರ್ಷತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? 

ಶಿವಾಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗುರುಗಳು ರಾಮದಾಸರು; ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಷ್ನ 

ಶಿವಾಜಿ. ಸಮರ್ಥರು ತಮಗೆ ಈ ತೊಡಕು ಬೇಡವೆಂದು ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ 

ಕೊಡಹೋಗಿ ತಮ ವೈರಾಗ್ಯಸ್ತ ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ದರು; ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಡನೆ ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆ ದುಕೊಳ್ಳ ಲು ಒಪ ದೆ ಶಿವಾಜಿಯು 

ತನ ಧರ್ನೋತ್ಸರ್ಷತೆಯ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ೫0 1 ಕೊನೆಗೆ 

ಜರ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಟ್ ತಮ್ಮ 

ಸೇವಕನಾಗಿ ನೀನೇ ಆಳುತ್ತಿರೆಂದು ತ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟಾದ 

ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಶ್ರೀಸಮರ್ಥರ ಕಾವಿಯ ಶಾಟಯನ್ನು ತನ್ನ ಧ್ವಜ 

ವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದನು. ಗುರುಸತ್ತೆ 

ಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗೌರವಿಸುವ ಆತ್ಮ] ಶಕ್ತಿಯೇನು ಸಾಮಾನ ವೆ? ಇದಕ್ಕಿಂತ 

ಸತ್ತ "ಗುಣವು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಬೇಕು ! ! ಇಂಥ ರಾಜಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು 

ತೋರಿಸಜಿ ಹೋದರೆ ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟತೆಯುಂಟಾಗದೆ ಹೇಗೆ ಬಿ ಬಿಟ್ಟೀತು? 

ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೇಮವೇ ರಾಜಭಕ್ಕೆ. ಪರಂಪರಾಗತವಾದ 

ಕ್ರಾತ್ರತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಾಪನು ರಣಾಂಗಣ 

ದಲ್ಲಿ ̀ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವನಿಗೆ ಮೈ ತುಂಬ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಶಕ್ತಿ 

ಕುಂದಿತು ; ಅವನಲ್ಲಿ ಜಜವಾದ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದ ಮಾನ್ಹಾ 
ಎಂಬ ರಾಜಭಕ್ತಿಪರಾಯಣನು ರಾಜಚಿಹ್ನವಾದ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ತನ್ನ 

ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಶತ್ರುಸೇನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ 

ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಾಸನು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಕೊಟ್ಟು ರಣ ೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು 1. ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಪ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದನು. 

ಪ್ರತಾಪನ ತಂದೆಯಾದ ಉದಯಸಿಂಗನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ 

ಮ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವನನ್ನು ಕೊನ. ತಾನು 

ನಶ Wi "ರಬೇಕೆಂದು ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಿದರು. ಆಗ ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ಉದಯಸಿಂಗನು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ 



ಆತ್ಮಶಕ್ಕಿಯ ತೇಜಸು ೧೦೯ 
ಶು ಎ 

ಮಾಡಿ ರಾಜಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠಳಾದ ಸನ್ನೆಯೆಂಬ ವೀರದಾಸಿಯು ಉದಯ 

ಸಿಂಗನ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚಿ ದ ಮಗುವನ್ನು ಬಲಿಗೊಟು 
ಉದಯಸಿಂಗನೊಡನೆ ಆ ಸ್ಪಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾರಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿದಳು  ಷುಯಿಸ್ತೆಖಾನನೆಂಬುವನು ಚಾಕಣವೆಂಬ 

ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಶಿವಾಜಿಯ ಕಡೆಯವನಾಗಿ ಅದನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮಹಾಪರಾಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಪಿರಂಗಜಿ ಎಂಬವ 

ನನ್ನು ತನ್ನ ನೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಖಾನನು ಅವನ ಮುಂದೆ 

ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಬೆಡಗನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದನು. ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣುತ್ತ 

ವನ್ನು ಮನಗಂಡಿದ್ದ ಹಿರಂಗಿಜಿಯು ಷಾಯಿಸ್ಕೆ ಖಾನನ “ಬೇಳುವೆ ಯ 

ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯ ಮೇಲಿನ ರಾಜ 

ಕ್ತಿಯನ್ನೆ ಪ್ರಕಟಮಾಡಿದನು. 

ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವ ಭರತಖಂಡ 

ಲ್ಲಿ ರಾಜಭಕ್ತಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೊರತೆ ಬರುನದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜರ 
ಲೆ ಜನರು ರಾಜಭಕ್ಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಜನರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 

ರಾಜನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತ್ಯವನ್ನು. ಕಂಡರೆ ಅವರು ಅದನ್ನುಗೌರವಿಸದೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 

ರಾಜಭಕ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗದ ರಾಜರನೈೈ, ವಿಷ್ಣುತ್ವವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ್ಯ ದುರ್ದೈವಿ 

ಗಳೆನ್ನಬೇಕು. ಅಂಥವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತೀ 

ಯರ ಪ್ರಾಕ್ತನದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ದೋಷವಿರಬೇಕಾಗುವದರಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಜನರೂ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಕಬೀರನು ತನ್ನ ದೈವೀಸಂಪ ಪತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂಡೆ 

ಬರುತ್ತಿರಲು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸಲಾರದ ಕೆಲವರು ಕುಹಕರು ಅವನ 

ಮೇಲೆ ಕಾಶೀರಾಜನಿಗೆ ಚಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅರಸನಾಗಿದ್ದ 
ಸಿಕಂದರಲೋಡಿಯು ತನ್ನ ಆಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಬೀರನನ್ನು ಆಸಾ ನಕ್ಕೆ 

ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಬೀರನು ಲೋಡಿಗೆ ಹ 

ಯನ್ನ ಮಾಡದೆ ಸಸ ಸ ನಾಗಿದ್ದನ ನು. ರಾಜನಿಗೆ ವಂದಿಸೆಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ 

ಹೇ:ಲು ಕಬೀರನು ತಾನು “ಸಂಚೇಂದ್ರಿ ಯೆಗಳ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 
ಬೇಡುವ ಭಿಕಾರಿಗೆ ನಂದಿಸುವವನ ನಲ್ಪವೆಂದನು. ಈ ದಿಟ್ಟತನವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಲೊ:ಡಿಯು ಅವನನ್ನು ಕಾಶಿಯಿಂದಲೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದನು. ಇಂಥ 

1 

rat 

Cb ತ 
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ಧರ್ಮದ್ವೇಷಿಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಂತಲೂ ಕಗ್ಗುಡಾವರೂ ಮೇಲೆಂದು 

ಕಬೀರನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೇಹೊಃ ಮ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಸ್ರ. ವಿಷ್ಟುತ್ವನಿ 

ರುನ ಕಡೆ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನೈ ಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆಮಾಡಿ ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ತೋರಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೊ he ನಾವ ಕತೆಗಳ ರಾಜಭಕ್ತೆ 

ಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡದೆ ಇರುವಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ನಿಷ್ಣುತ್ತವಿ 

ರುವ ಕಡೆ ರಾಜಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದಿರುವದು ತಪ್ಪಾಗುವದ.. 

A) 0ಢಿ 

ಬ್ರಹ್ಮಃ ರ್ಯ 

ಶಿ0.೩ಕ ನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ 

ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತೊ" ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ನಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ 

ಜೀಕಾಗಿರುವದಸ್ವೆ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವ ಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇನತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ; 
ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾ ಗಮಾತ ಸ್ಟ ಸವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಂತೆ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧಸ್ತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ,ವನ್ನು ನೋಡಿ ಆರಿಸಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ 

ಚರ್ಯವು ಮುಂಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು 

ನಿಜವಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ  ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಗಳ ಮಾತೃಸ್ಥಾನವು. ಬ್ರಹ್ಮ 
ಚರ್ಯಸ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ kd ಎಷ್ಟ ರಮಟ್ರಿಗೆ ಮೈ ಗೂಡಿಕೊಳ್ಳು 

ವಡೊ ಅದರ ಉಳಿದ ಸ ರೂಪಗಳೂ ಅಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಿ 4 ತಮ್ಮನ ಸ್ಟ ಕ್ಸ ತಾನೇ 

ಪುಷ್ಟಿ ಗೊಳ್ಳುವವು. ಹೀಗೆ ಬ ಬ್ರಹ್ಮೆಚರ್ಯಸ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರ ಆತ ಶಕ್ತಿಯ ಉಳಿದ 

ಎಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ಚ್ಛೆತನ,ಪ್ರ ಸುದವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ನಿಚಾರವು 

ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲುಮಾಡಲಾಗುವದು. 
ಬ್ರ ಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂದರೆ ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ 

ಲನೆಯೆದೆಂದು ಒಂದರ್ಥವು ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ್ವಿಜರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವನಿಗೂ 

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗದೆ ಗೃಹಸ್ತ ನಾಗುವದಕ್ಳೂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ನಾಗುವದಕ್ಟೂ 
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ಯತಿಯಾಗುನದಕ್ಕೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಒಬ ನು ಗ್ರ ಹನ ನೂ ವಾನಪ್ರಸ ಸ್ಪನ 

ಆಗದೆ ಯತಿಯಾಗಬಹುದು; ಆದರ ಬ ು ಹ್ಮಚಾಂಯಾಗೆ Pp 

ವದಕ್ಕೆ ಅನಕುಶನಿಲ್ಲ ಬ ನಿಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗದೆಹೋದರೆ ದ್ವಿಜತ್ವವೇ 

ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಬ )ಹ್ಮಜಾರಿಯಾಗುನದೆಂದರೇನು : 9 ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ "ಯು 

ಕಳೆಯುತ್ತಲೇ ದಿ ಬನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಗುರು 

ಕುಲವಾಸವನ್ನು ಸ ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುನದು. ಬ್ರಹ್ಮ 

ವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸಿತಿಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭಗವತ್ಸ್ಪರೂಪ. 

ಈ ಆಶ್ರಮಸಂಸ್ತಾರ ರು ದಿ _ಜನರ್ಗಕ್ಕೆಂದಮೇಲೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲವೆಂ 

ಜು ಗಾದೆ ದ್ವಿ ಜರಲ್ಲಪನರಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವೇ 
Re |” ಎಂದರೆ ಹೊರಗಣ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಷ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಉಳಿದ 

ನರಿಗೆ ಆ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆಹೋದರೂ ಅದರ್ ಸತ್ತಾ ಎರ್ಥವನ್ನು 
ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿಜನು ತನಗೆ ಉಪದಿಷ್ಟ 

ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ನಿನ” ಸ್ವರೂಸಜ್ಞಾ ನವನ್ನು "ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕಾಗಿ 

ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೇದಾಂತಕ್ರ ವಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 

ಶಾಸ್ತ್ರಪಸ್ತೆ ತಿಯಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕಾದರೆ 
ನಿದ್ಕಾರ್ಥಿಯು ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವದೂ 

ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮುಖ್ಯ 
ಥ್ಯೇಯವು ಬ್ರಹ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾರದ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯೆಜಕ್ಕೆವು 
ಬಂದಿರುವದು ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆ 

ಯುವದಕ್ತಲ್ಲ ; ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ. ತರ್ಕ 

ವ್ಯಾಕರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನೇದಾಂತಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಮಾತ್ರದವುಗ 

ಳಾಗಿರುವವು. ಕೆಲನರು ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಜು ೧ ನಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ 

ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋ 
ವಲ್ಲ. ನಿಚಾರದೌರ್ಬಲ್ಯವುಳ್ಳ ವರ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಅನುಕರಣೀ 
ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ರರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾ ಕೆ 
ವನ್ಯ  ಪಡೆಯುವದೇ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನನ್ನು 

ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮನಾದ್ದ ಹ 
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ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತಕ 

ಯೋಗ್ಯ ಕಯನ್ನು” ಪಡೆಯುವದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆಚರ್ಯಾಶ್ರಮದ ಗುರುಕುಲದಿಂದಾ 

ಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋರಬಹುದು. ಬ್ರಹೃಚರ್ಯಾ 

ತೊ ಬರೀ ಗ್ಯ ಹಸ್ಟಾಶ್ರ ನಕ್ಕೇ ಏಕೆ? ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ 

ಸಾಧಿನವಾದದ್ದೆ ನನೀ ಸ ಆದರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ ಮದಿ ಬೇಕಾ 

ಗುವ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಯಾಶ್ರ ಮುದ 

ಉದ್ದೆ (ಶವಲ್ಲ. ಬರೀ ಅಷ್ಟರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುನದಕ್ಕೆ ಗುರು 
ಶುಲವಾಸದಂಥ ಕಠಿನಸಾಧನವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತತಾ 

ಕಷ್ಟ ಕ್ಸ ಮೈ ಗೊಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆ ಚೈ ಯಿಂದ ಉಂಡುತಿಂದು ಗೃ ಹಸಾ 

ಶ್ರಮದ ಸ ಸೌಕರ್ಯಗಳ A , ಯೋಗ್ಯ ತೆಯನ್ನು ತಟದ 

ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾ ರೆ. ಆಜ. ಗುರುಕುಲ 

ಹ ಹಸ್ಟಾ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹ ಸಹಾಯನೇನು? ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ 

ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು "ಇ ke ಮಾತನ್ನು ನಡುವೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಸೆ. 

ಲೌಕಿಕಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ 

ಕ್ಷುದ್ರಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಕೈಹಾಕುನದಿಲ್ಲ. ಲೌಕೆಕಜನರ 
ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕದಂಥ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಸ್ರ್ರತ್ವ. 

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮದ ಗುರುಕುಲವಾಸವು ಗೃಹಸ್ಫಾಶ್ರ 

ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾದ್ಭಶವಾದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯನು 

ಮದುನೆಯಾಗುತ್ತಲೆ ಪ್ರಸಂಚವ್ಯವಹಾರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ ವ 

ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗಳಮೇಲೆ ತೆರೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚ 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಖದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತ ಮ 

ಅಲೆಗಳ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ತಲೆಗೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 

ಅವನಿಗೆ ಜನಕು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಖ 

ಕಷ್ಟಗಳ ಉಲ್ಲ ಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಾಗೆ ಭಗವತ್ತ _ 

91 ನದ "ಜೆಂಬಲನಿರಬೇಕಾಗುತ್ತ ಗೆ ಈಜಾ ನವು ಬ ್ರ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾ 

ಶ್ರ ಮದಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರ ಮವು ಗೃಹಸ್ಥಾ 

ಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಉಪಕಾರವಾಗುವದು.” ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ನಡೆದು 
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ಪ್ರಸಂಚವ್ಯ ನಹಾರನ್ಲಿ ಬೀಳುವರು ಈಸು ಬಂದವನು ಸಮ, 
(ಕ [ae 

ಧುಮುಕೆದಂತಿ ಆಗುವದು; ಭಗವತ ರೊಸ ಜಾ ನವಿಲ್ಲವವನು ಪ್ರಸಂಚ 

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದು ಈಸು ಬರನೆವ ನನು ಸವ ಮುವ್ರದ್ರಿ ಜಾರಿಯವ ತೆ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವತ್ತ ಎರೊಪಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸಂಚವ ನಹ ಹೌರದೆ 

ಸುಖಮಃಖಗಳ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು. ತಪ್ಪಿಸುವದು ಪ್ರ ಹೆದರಿಕೆ 

2 ಕಕ hn ey ಎ ಸ ಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವನು ಯಾವ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಕ್ಟೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ದುಃಖಿ 
ts 4 

3) ಮಿ ಸನ ಕಲ್ಟ್ ಎಬಿ 
ವಣಂನೇ ಹೆದರಿಸುವದಿಂತ ಆಃ Ri ಹದರಿಸುವಂಥಹೆ ೬. 

ು 

ಸುಖವು ತಾನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಾಗ ದುಃಹಿವನ್ನು ತಂದು PE 

¢ NR 

ಪ್ಲಾಗುವಷು; ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ೬ ಅನುಗ್ರ ಹವನ ಚ ು ಬೇಕುಬೇಕಾದ 

ಸುಖಸಾಧನಗ ಳನು ಸಡೆಯುವದಕ್ಕಾದರೂ ಆಗುವದು. ಆದರಿಂದ ಗ್ಗ ಹ 
ಬ 

ಸ್ಪಾ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾಶ್ರಮನೆಂಬ ವೈದಿಕಸಂಸ್ಥಾರವಸ್ಯ ನಡೆಯ 
i 4k 

[೬ ₹೬ 

ದಿದ್ದರೂ « ಅದರ ತತ್ತಾ ಎರ್ಥವಾದ ಭಗವತ್ತ ಜಾ ೫೨ ನವನ್ನು ಪುರಾಣ 

ತ್ರೀರ್ತನಾದಿಗಳಿಂದ ಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕೆ ಆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇದಮೂಲಕ 

ವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪುರಾಣಕೀರ್ತನಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಟೂ 

ಸ್ವರೂನದಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕಸಂಸ್ಥಾರವು ದ್ವಿಜರಿಗಿರುವ 
ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕನಿಯವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಜ 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧನಿ ಎದಿರುವಜಿಂಬ ಇನ್ನೊಂದು 

ಅರ್ಥವು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಭಗನತ್ಸರೂಸಚ್ಞಾನನನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ 

ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು ಮ ಮದುವೆಯ ಗೋಜಿಗೇ ಬೀಳದೆ ಇದೆ ವಂ 

ದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಶ್ರೀ ಮಧ್ರಾ ಚಾರ್ಯರೂ ನೊದಲಾದ 

ವರು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಗಳಾಗದೆ ಬ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಶ್ರ ಮರದಿಂದ ಸಂನಾ ೨ ಸವನ್ಸೆ ಸ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದರಲ್ಲಿಯೆ ತನ್ಮು , ಆಯುಷ್ಯ ̀ ಮಣವನ್ನು ಮ ಮಾಡಿದವ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬಹ್ಮಚರ್ಯೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ವರಾಗಿದ್ರಾ ರೆ. ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು" ತನ್ನ 
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ಸ ಸ 
೧೧೪ ಬ್ರಹ್ಮಚಯ: 

ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ಸ ತ್ತ್ವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ 

ಯಾದವನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗಿ] ನ ತನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನು 

ಬಹುಜನರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಬಳಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರ ದ್ರ ತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಹಳವಾಗಿರುವವು. 

ಇದನ್ನರಿತು ಆ ಲಕನಾಗಿ ರೇಶೋದ್ಧ ರಣಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ್ಸ ಗೊಳ್ಳ 

ಬೇಕೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕಾಚಾರ್ಯರೂ ಶ್ರೀ ಮುದ್ದಾ ಚಾರ್ಯರೂ We ಜು 

ವರು ಸಂನ್ಯಾಸದಿ:ಕ್ಲೆಯನ್ನೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಶ್ರಿ ಸಮರ್ಥರು ಗೃಹಸ್ಟಾಶ್ರ ಮದ 

ತೊಡಕೇ ಬೇಡನೆಂಮು ಅದಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿ ಬ್ರ ಹೈಚರ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂತರು. 

ಮದುವೆಯೆಂಬುದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳನಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಂಥ 

ಬಹು ಮೋಹಕನಿಚಾರ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಮವೆಯಾದವರ 

ನಾತೊಂದು ಕಡೆಇರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬೆ ಬ್ಬ ಕೇ ಬಹಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು 

ಎಷ್ಟೋ ಉಂಟು. ಅಂತು ರುಸ ಬ ್ರಿಹ್ಮಚರ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವವು ಸಾಮಾ 

ನ್ಯರಿಗೆ ದಕ್ಕುವ ಮಾತಲ್ಲ. "ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ 
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಜೆ: ಮನುತೆಹೆಂದರೆ ಎನೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ತನ್ನ ಶರೀರ 
ಸಮಃ "ವನ್ನೂ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಡುನದೆಂದರೆ 

ಅವರಿಸೆ ಬಹಳ ನಿಂವ್ಯ ಸುತಿ ತ್ತು. ಅದ ರಿಂವ ತನ್ನ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ 

ಲಗ್ನದ ಮಾತನ್ನು “ನಡೆಸ ಸುತ್ತಿ ಜು" ಕೇಳುತ್ತಲೆ ಜ್ಯ, ಕ. 

ವನುಸನ ದೆ?ಹನನ್ನ ಮಾರಿಕೊಳು )ವನಶ್ವಿಂತ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಸು ಮರ 

ಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವತೇ ಲೇಸೆಂದು ಅವರು ಒಂದು BF ಧುಮುಕಿ 

ಯೇಬಿಟ್ಟರು. ಸಾಸ ಸಿಬಾರೂ ಕಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ 

ತೆಗೆದರು. ಆಗ ಅನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲ ಆದ ಗಾಯವು ಸನಕ 

ಅವರ ವಿರಕ್ತಿಯ ಧ್ಯ ಜಸಟನಾಗಿ ವಿರುಜಿಸುತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ವಿನಾಹಡ 

ತೊಡಕಿಗೆ ಬೀಳವೆ ಇರುನದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರು ಇಷ್ಟು ತ್ತ ಸಾಹಸ 
ನನ್ನು ಮಾಡಿಮ್ಮ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇತರರಿಸೆ ಇದು ಎಷ್ಟು 
ಮಾತ್ರವೂ ಅನುತರಣೀಯನಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿನಾಹನ ವಿಸಯನಲ್ಲಿ ಅವರ 
ನಿತೋಧಬುದ್ಧಿಯು ಬಹು ತೀವ್ರಮದಸರಿಂದ ಆ ಕೃತಿ ನಡೆದು. ಹೋ 
ಯಿತು ಯತ್ನವಿಶ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ “ತಾಯಿಯು ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ 
ಹೀಗೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಮದುವೆಯ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು 
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ಹೂಡಿದಳು. ಆದರೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು “ಸುಲಗ್ಗ 
ಸಾವಧಾನ” ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ತಗ ಹಸೆಯ ಜಗಲಿಯಿಂದಿಳಿದು 

ಸಲಾಯನಸೂಕ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ವಿವಾಹದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳದೆ 

ಇರಬೇಕೆಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ವೇಗವು ಅವರನ್ನು ಹಸೆಯ 

ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟುಮಾತ್ರವೂ ಇರಗೊಡಲಿನ್ಲ. 

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ದೆ 

ಇದ ವರಂತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದವರುಂಟು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾ ಮಕೃಷ್ಣ ಪರನು 

ಹಂಸರಿಗೆ ಪೂರ್ನಾಶ್ರಮನಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂನ್ಭಾಸ 

ಮಾಡಿ ನತ್ಸೀಸಂಬಂಧನನು ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಆಕೆ ತಮಗೇ ಶರಣು 

ಬಂದಳೆಂದು ಅವರು ಆಕೆಯ ನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೊಬ್ಬಾಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂ 
ಡರು; ಅದಕೆ ಆಕೆಯೂಡನೆ ವಿವಾಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿ 

ರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ಬು ಸಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಳಾ? ಒಬ್ಬ 

ಮುದ್ದು ಮಗನೂ ಹುಟ್ಟಿ ಹನು: ಬುದ್ಧನು ಬ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಯನ್ನು ನಡೆದು 

ಬಂದ ಮೇಟಿ ಆ i ಅವನೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸಲು ಅವನು 

ಆಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಅದು 

ವಿವಾಹಸಂಬ:ಧದ ಮಮತೆಯಿಂದ ಅಸ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ 

ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ವಿವಾಹಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧರ್ಮಡಿಂದೆ ಕಾಪನಿಡಿಕೊಡಿದ್ದು 

ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃವತ್ಸ ಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿಸವರುಂಟು. ಪ್ರಿ ಹೈಚರ್ಯ 

ವೆಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವವೆಂದು ಮುಖ್ಯಾ 

ರ್ಥವಿದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ತ್ರಃಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ-ಅ ದೂ 8 ಯಮಕ್ಟೊಳಪಟ್ಟು —— 

ವಿನಾಹಸಂಬಂಧೆದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಷರನಾರಿಯರನ್ನು 

ತಾಯಿಯ.ರಂತೆ ಕಾಣುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನವೆಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾ 
ರರೂ ಸಂಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಠಿನನಿಸಯವೇ 

ಪಾಪಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟ (ಸಾಧ್ಯ, ಕಡಿವಾಣ 

ವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಸೆ ಸ್ಟ ಚೈ ಯಿಂದ ನುಗ್ಗ ಬೇಕೆಂದು ಜೆಲ್ಲುಕಡಿಯನ ತುಂಟಿ 

ಕುದುರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಧರ್ಮದೆ ಕಟ್ಟ ಸನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಷ್ಟ 

ಬಂದ ಕೆ ಹಾಯಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಶಣವೂ ಹೆಣಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 
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ದ ಮಾತಾಗುವದು. ವಿವಾಹವನ್ನೈೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹ:ಗಿ 

ರಜ ಇರುವದು ಹೇಗೆ ಕಠಿನವೂ ಧರ್ಮಸಪತ್ತಿಯ ಹೊರತು ಉಳಿದ ಸ್ತ್ರಿ 

ಯರ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಯಾನ ಏಿಕಲ್ಪಾಭಿಪ್ರುಯವನ್ಫೂ ಶುದುಕೊಳ ದೆ 

ಇರುವನೂ ಹಾಗೆಯ ಕಠಿನ ಆದರಿಂವ ಆದು ಗ! ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ್ರೂ 

ಇದೂ ಹಾಗೆಯೆ ಬಹ್ಮ ಚರ್ಯೆ. ಇದರ ಪರೀಕ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗು 
Khe NN 

ವಮ ಹೂಡ ಸಾಮಾನ್ನ ಲ್ಲ. 
ಬಾ 

೧ ಎ ಇಹ ಎ ದುಂ ಚಲ ಇ ಎ ಸ ಏಜ್ ತ್ಮಾ 
ಕಬೀರನ. ಮುಸೇ -ನನಿದು ಭಗವವ್ಪಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಗೆಣ್ಯಿನಾಗುತ್ತ 

ಬಂವವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಹನವಾಗಲಿನ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿಯ 

ನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು “ಡಿಸ ಹೇಳಿ 

ಅವನ ಒಳೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ರೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಸ್ಪಿಸಿದರು. ಆಕೆ ಬಂದು ಅವನ 

ಮುಂದಿ ತನ್ನ ಹಾವಭಾವಗಳ ei ಬಿಚ್ಚಿ, ದಳು. ಆಗ ಕಬೀರನು ತ ಲ್ಲ 

ವಿದ ವನ್ನು ಪುಮರನಾದ ತನ್ನ ವ ಮುಂದೆ ಪ್ರದ ದರ್ಕನ ಮಾಡುನದಕ್ಕಿಂ 

ತಲೂ ರಸಿಕಶಿಶೋಮಣಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೆಂದು 

ಲ ಭಕಿ ಹ ನ್ನು ಚಟಾ ಸತ ಮಾತೂ ಇರಲಿ. ಧರ್ಮಾ 

ಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ವಾ ಹಾರಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು 

ಒವೆ ಓಟು RIE 2 ಸೋನದೇವನೆಂಬನನು 

ಸ ಒಬ್ಬ ಸುಂಡರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ 
ಕೊಟ್ಟರೆ ತನ್ನ ಬುಳು ಮೇಲಕ್ಕೇಳುವದೆಂದು ಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದನು- 

ಶಿವಾಜಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೆ «ಈಕೆಯು ನನ್ನ ತಾಯಿಯಾ 

ಸನೇರವಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಮನ ನಸ್ಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದನು. 

ನ 

Gl ೭೬ 3೫ 2. Ct ಫ್ 
4519 

ತೆ 

ಗಿದ್ದರೆ ನ ನಾನೂ ಬಹು ಸುಂದರನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ನಲ್ಲ!” ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು 

ಕ್ಟ ನತ್ಸಂಭಾ ನೆ ಮಾಡಿ, ಬಳೆಯನ್ನು “ತೊಡಿಸಿ, ipso 

ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಂಬಿಕೆಯಾವ ಕಾವಳುಗಾರನೊಡನೆ ಆಕೆಯ ಪತಿಯ 

ಬಳಿಗೆ ಕಳು ಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಪರನಾರೀಸಹೋದರತ್ವ ನನ್ನು ರತ 

ತೋರಿಸಿತುವನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ ಆವನ “ ಭಟರಲ್ಲೊಬ ಬ್ಬನಾದು 

ಚಿಮಣಾಜಿ ಎಂಬುನನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿರುವನು. 
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ಚಿಮುನಾಶಿಜಯು ಒಂದು ಸಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕೋಟಿ 

ಯನ್ನು ಒಡಿದುಕೊಳ. ವ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ 

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಸೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಮುನ್ರನಲ್ಲ ವಿಹರಿಸು 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸೈ ಭಟರು ಆಕೆಯನ್ಸುಸಶಿಹಿಡಿದು ತಂದು 

ಚಿಮಣಾಜಿಗೂಪಿ ಸಿದರು. ಆ ಸರು ುಯದಲ್ಲಿ ಚಿಮಣಾಜಿಯು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ 

ಮಷ್ಟಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂಮಕೊಳ್ಳದೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಾತೃಭಾವನೆಯನ್ನಿ ಟ್ಟು, ಆಕೆಗೆ ತಕ್ಕ: ಸಾರವವನೆ ನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆಕೆಯು 

ಸುರಕ್ಷಿತಳಾಗಿ ತನ್ನ ಸತಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯ pi ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 
ಇಂಥವರೇ ॥ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಊರ್ಜಿತಸಿ ತಿಯನ್ನು ಸಡೆಯುನರು. ಉಳಿದವ 

ರಲ್ಲ : ಮಸ್ತುಮುಕ್ಸಿ ಹೊಗುವದೇ ಸಂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕನಕದಾ 

ಕುಜ ಹೇಳಿರುವರು. 

ರಾಗ --ಬ್ಲೆರವಿ ರುಂಪೆತಾಳ. 

ನೋಡಿ ಮರುಳಾಗದಿರು ಪರಸತಿಯರ | 

ನಾಡೊಳಗೆ ಕೆಟ್ಟಿನರ ಸರಿಯ ನೀನರಿತು [ಪ | 

ಶತಮಖನ ಮಾಡಿ ಸುರಸ ಸಭೆಗೈ ದುತಿಹ ನಹುಷ | 

ನತಿಯಾಗಿ ಶಚಿಗೆ ಮನಸೋತು ಭ್ರಮಿಸಿ | 

ಅತಿಬೇಗ ಚಲಿಸೆಂದು ಬೆಸಸಲಾ ಮುನಿಯಿಂದ | 

ಗತಿಗೆಟ್ಟು ಉರಗನಾದಾ ಪರಿಯನರಿತು | 1 

ಸುರಪತಿಯು ಗೌತಮನ ಸತಿಗಾಗಿ ಕಸಟದಿಂ | 
ಧರೆಗೆ ಮಾಯಾನೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಂದು | 

ಸರಮಮುಪಿಶಾಪದಿಂದಂಗಡೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಾ| 
ನಿರಕಣ್ಣ ನಾಗಿದ್ದ ಪರಿಯ ನೀನರಿತು | ೨ 

ಸ್ಮರನ ಶರತಾಸವನು ಪರಿಹರಿಸಲರಿಯದೆ | 
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ದುರುಳ ಕೀಚಕನು ದ್ರೌಪದಿಯ ಕೆಣಕಿ | 

ಮರುತಸುತಭೀಮನಿಂದಿರುಳೊಳಗೆ ಹತನಾದ | 

ನರಗುರಿಯೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಡೇನು ಧರೆಯೊಳಗೆ |೩| 

ಹರನ ನರವನು ಪಡೆದು ಶರಧಿಮಧ್ಯದೊಳಿದ್ದು | 

ದುರುಳದಶಶಿರನು ಜಾನಕಿಯನೊಯ್ದು | 

ಧುರಸೊಳಗೆ ರಘುವರನ ಶರದಿಂದಲೀಕ್ಸೆ ದು | 

ಶಿರಗಳನೆ ಕಳೆಕೊಂಡ ಸರಿಯನರಿತು | ೪॥ 

ಇಂತಿಂಥವರು ಕೆಟ್ಟು ಹೊದರೆಂಬುದನರಿತು | 

ಭ್ರಾಂತಿಯನೆ ಬಿಟ್ಟು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ॥ 

ಅಂತರಾತ್ಮಕ ಕಾಗಿನೆಲಯ ಕೇಶವನನು ನಿ ! 

ರಂತರನಿ ಭಜಿಸಿ ನೀನಿತ್ತ ಸುಖಿಯಾಗು ೫ 

ಇಲ್ಲಿ ಇನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪುರುಷರು 

ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃವತ್ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ ಉದಾರಣೆಗಳೆ ಬಂದಿರುವವು 

ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಉಸಪನೇಶವು ಸ್ತೀವರ್ಗಕ ಲವೆಂಮ ಯಾರೂ 

ತಿಳಿ ಖುಬಾರಮು. ಪುರುಷರು ಹೇಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ ಅಲಿಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕೊ 

ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷರಿಂದ ಅಲಿಷ್ಮರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೂ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಅಲಿಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೆ ತುಂಬಿಸೆ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಉದ್ದೆ (ಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ 
ರುವಷೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಇದರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ 

ವೆಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೇಗೊ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೆ ಅನ್ವ 

ಯಿಸುವದು. | 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಸ್ಥಿ ತಿಯಿಂದ ಚ್ಯುತರಾಗುವದು ಪುರುಷರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟ ದುಃ 

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದು. ಬಹ್ಮಚರ್ಯವು ಶಿಥಿಲನಾಯಿತೆಂದರೆ ಅವರ 

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೂ ಶಿಥಿಲವಾಯಿತೆಂದೇ ತಾತ್ಸರ್ಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು 
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ಸೆಂಶಕ್ಷಣೆಮಾಸಿಕೊಂಡಸ್ಟೂ ಅದರ ತೇಜಸ್ಸು ಶರೀರವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ 
ಅವರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲೀಲಾವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ 
ಬಿಡುವದು. ಮಾರುತಿಯು ಮಹಾಮಹಾಕುಲಸರ್ವತಗಳನ್ನು ಅತ್ತಿಯ 

ಹಣ್ಣಿನುತೆ ಹಿಡಿದೊಗೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಬಹ್ಮಚರ್ಯದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೆ. 

ದೆೇನತಾವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೆಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ್ಕ 

ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕೀಳಾದ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯು 
ನಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂದಾಗುವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ತಬಲವನ್ನು 

ಕ್ಷ ದ್ರಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸೂರೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವದೇ ಕಾರಣ. ಯುಕ್ತಾ 

ಯುಕ್ತಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲವ ಪಶುಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರು 
ವನು. ವೀನೇಕಿಖೂನ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಮಾತೃನಶ್ಸಂಭಾವನೆ 
ಮಾಿನರೂ ಸ್ವ ಸ್ರ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಅತಾ-ಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರಲಾರದನನಾಗಿ 

ಶರಿ"ರನೌರ್ಬಲ ವನ್ನೂ ವುನೋದೌರ್ಬಲ ವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮನ 
ಷನ ಜೀವನಸರ್ವಸ್ಪವಾಗಿರುವ ರಕ್ತಬಲವನ್ನು ಹ್ರೀಪುರುಷರ ಪರಸ್ಪರ 

ಕಾಮುಕತಿಗೆ ದರ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವದು ಧರ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಪ 

ವೆಂಬ ಮಾತೊಂನು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ವ್ಯವಹಾರವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದು 

ಕೆಟ್ಟಸೆಂದು ಅದರ ದುಪ್ಪರಿಣಾಮನ ಅನುಭನನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ 

ರನರ ಮನಸಾಕ್ತಿಯೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ಕಿಯಿಲ್ಲತೆ ವನುಸ್ಯರು ದುಸಿ ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ 

ಚರ್ಮದ ಬಲವುಳ್ಳವನು ಮಹಾಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾದರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ತುಳಿ 

ಯುನನನ್ನು ಲೀಲೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಶರೀರಸಾಮಥಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆ 

ದಿರುವನೆಂಬದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಅವನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯ 

ಎಂಥ ಕೆಚ್ಚೆಸೆಯಾವರೂ ಜಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಾಗುವದು. ಚಿಮಣಾಜಿ 

ಯಿಂದ ಸತ್ತತಳಾಗಿ ಪಶಿಸಾನ್ಮಿಧೃವನ್ನು ಪಡೆದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ ಪ್ರೀಯ, 

ತಸ್ನೆ ಸತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು “ಪ್ರಿಯನೇ, ಚಿಮಣಾಜಿಯನ್ನು ಹಣಿಯುತ್ತೈ£ 

ನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನ್ನು ಬಿಡು. ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿದಂ 

ಥವನು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವರ ಮುಂಡೆ ಯಾರ ಆಟವೂ ಸಾಗುವ 

ದಿಲ್ಲ” ಎಂದಳು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಚೆಮಣಾಜಿ 
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ಯೊಡನೆ ಒಪ್ಪ ಂದಕ್ಕೆ ಒಲಿದನು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಮಹತ್ವವು 

ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಾ ನಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವದು. 

ಅವನ್ನು ಆ.ರಳೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕೊಳ್ಳುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಜೊಂದೇ ಕೊರತೆ. 

ಜುಟ್ಟು ಕ್ಸ ದಕವುದರ ಪೂರ್ವಮನುಷ್ಟ ! ಕೈವಶನಾದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ 

ಸಾಧಸೆಯೊಂದುವರೆ ಸನುಸ್ತವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳೆ ಸಾಧನೆಯೂ ಪೂರ್ಣ 

ವಾದಂತಾಗ ವನು, ಮದುವೆಯ ವಾಸನೆಯಕ್ಕೆ ಕಾಣದೆ. ಪೂರ್ಣ 
ಹ 

ಬ್ರಹ್ಮಜರ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವದು ಉತ್ತಮಪಕ್ಷ. ಆದು ಶಕ್ಕ 

ವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಸ್ತೀಮಾತ್ರವಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ನಿಯನುದಿಂದ 

BN ಎರಿಹನೆ ಯ ಪ 

ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 

ಅದರ ನಿಯಮನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವದು ಶಕ್ಕವಾಗಲಾರದು. ನಕೆಂದರಿ ಆದರ 

ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಭ. ಬ Apo ನ್ಸ್ನು ಮೈ. ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ ಬೇ 
ದ್ರ 

iy ಮನುಷ, ನಿಗೆ ಅಗತ್ವವಾಗಿ ಹೊರಗಣ ಅನುಕೂಲಪರಿಸಿ ತಿಯೂ 
ಟ್ 

ಬೇಕು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಧ ಇಚ್ಛೆ ಯುಳ್ಳ ವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಬ 

ಹುದು; ಆದರೆ ಅನುಕೂಲಸರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲನರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂ 

ಬುದೂ ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಚು ದುಃಖಕರವಲ್ಲ; ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಸಿತಿ ಮಿತಿಮಾರಿ 

ಹೋಗುತ್ತಿರುವದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 

ಅನ.ಕೂಲಸರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಹಚ್ಚು ಜನರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು 

ಹಾಪ:ಡಿಕೊಳು ವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ ವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಅನುಕೂಲಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಗಳಿಗೆ 

ಆಗಿನ ಅರಸುತನಗಳೇ ಕಾರಣ. ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕಧರ್ಮಾ ೯ಭಿಮಾನಿಗಳಾದ 
ಅರಸರಿದ್ದದ್ದ ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರ್ನಕ್ಕಿ ದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಷಯಸುಖಸೌಕರ್ಯೆ 

ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವದಿ, 'ಚಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯನಿದ್ದ ಹಾಗೆ 

ಮನೋರಂಜಕವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯತ್ವ ವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಿಸರಿಯ 

ನಿಷಯಸುಖಗಳು ಕ್ಷಡಕ್ಟೊ ಂಶೊಂದು "ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದುಬ ದು 

ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಾಯಿಸೀರು ಕರಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ 

ಸಾಧನಗಳು ಭಗವದ್ವಿ ಚಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಲಾಮುದುರಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿ 

ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. 

೨ ಆಕಿ 
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ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿನರೂ ಧರ್ಮೋ 

ಸದೇಶಗಳ ಘೋಷ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿರಕ್ಷರ ವೇಷ, ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ 
ದೆ ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಗಳ ಶಿಲಾಲಿಸ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 

ನೋಡಿದರೂ ಚೈತ್ಯಗಳು; ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ನೀತಿಯ ವಿಚಾರ; 

ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಪ್ರಾಸಂಚಿಕವಿಸಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖತೆ. 
ಅರಸರು ತಾವೇ ವಿರಕ್ತ ತಿಖಾನುಣಿಗಳಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಪುರುಷರಿಗೂ 

ಧರ್ಮದೀಕ್ಷಯೆನ್ನು ಕಲ ಅದರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ತಾವೆ ಸೊಂಟವನ್ನು 

ಕಟ್ಟ ನಿಂತರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆವು ಮೈಗೂಡಿಕೊಳ್ಳವಿ ಏನು 

ರ ಹೀಗೆ LY ಕಾಲವಲ್ಲಿ ಶೋಕರಹಿತವಾಗಿದ್ದ 

ದೇಶವು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಜೀವಮುಖ 

ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಶೋಕವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನನ್ನು 

ಇನ್ನು ಬಹುದೂರ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದ ದೀಶಸ್ತಿ ತಿಯನ್ನು 

ಈಗ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿದರಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಕಾಲನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 
ಯಾವ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಶರೀರದ ಸುಸ್ಪಿತಿಗೆ ನಿಘಾತಕವಾದ 
ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮಾರಾಟದ ಘೋಷ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ 

ಬುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಜನಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇಷ; ಎತ್ತಕಡೆಗೆ 

ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ “ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ ಹೊಸದಾಗಿ 

ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವವು; ಉತ್ತಮವಾದ ಫಲಾಹಾರದ 

ಅಂಗಡಿ, ಮದರಾಸ ನಶ್ಯದ ಪುಡಿ; ಗದಗಿನ ಬೀಡಿಗಳು; ಬ್ರಾ ಹ್ಮಣರ 

ಸೋಡಾ ಕಂಪೆನಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಶಂಪೆನಿ; ಹೊಸದಾಗಿ 

ತರಿಸಿದ ನಿಲಾಯಿತಿಯ ಉತ್ತಮತರಗತಿಯ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯಗಳು; ದೇಶೀ 
ಯ ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿ; ವೀರ್ಯಸ್ತಂಭಕಕಾಮೋದ್ದೀಪಕ ಗುಳಿಗೆಗಳು; 
ಮನೋಮೋಹಕ ಸಿನೀಮಾ; ಶೃಂಗಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವನಾಟಕಮಂಡಲಿ; 
ಸೌಂದರ್ಯಸಾರಕಾದಂಬರೀಸಂಗೃಹಶಾಲೆ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು 

ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಲಿಗೆಗಳು. ಯಾನ ದಿಕ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿದರೂ 

ಸೂ 'ವಿಹಾರಗೃಹ; ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ 
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ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವ ಸುಖಸಾಧನಗಳ ನಿಚಾರ್ಕೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ನೋಡಿನರೂ ಭಗವದ್ರಿ ಚಾರದಿಂದ ವಿಮುಖತೆ. ಆರಸರು ಈ ತಿಗೆ 

ಉತ್ತೇಜಕರಾಗಿ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡಿರುನಾಗ ಈ ವಿಷಯಸುಖ 

ಸಾಧನಗಳ ತಾಂಡವನರ್ತನವು ಬೆಳೆಯದೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೀತು? 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಶಿಥಿಲಮಾಡಬಲ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮದೇಶದ 

ಪ್ರಸಾದಗಳು. ಪಶ್ಚಿಮದೇಶದವರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಂಧನನಿಲ್ಲದಿರುವ 

ತ ಅವರನು ಶೀತಸೇಶನಾಗಿರುವಡೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ 

ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಿಭಾತಕಗಳಾಗದೆ ಇರಬಹುದು: ಧರ್ಮಸರ್ವಸ್ತ 

ರಾನಿರತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಸ _ದೇಶದವರಾಗಿರತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಫಾತಕಗಳೇ ಸರಿ. ಸಶ್ಚಿ ಮನೇಶದ ಸು ಗ್ಗೆ ಧವಃ ೯ವನ್ನೊ ಂದು ಕಡೆ 

ಇಡೋಣ. ನಿಕೆಂದತ: ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸಷ ಇರುವ ಫಹ; 

ವ್ಯವಹಾರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೆ ನೋಡಿನರೂ ನೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುನದೂ, ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯವದೂ, 

ಶ್ರ್ರೀಪುರುಷರು ತೆಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಿಹರಿಸುವ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶೀತ 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಮಾಡನೆ ಸಾಧಕನೇ ಆದರೂ ಉಪ್ಸದೇಶವಾದ 

ಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನೆಸ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಆಗಸಿ ತಪ್ಪದೆ ಬಾಧಕವಾಗಿಯೇ 

ತೀರುವನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾದಕವ್ರವೃಗಳು ಉಚ್ಚ ತರಗತಿಯವರಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ' ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾ ಗಿ ಡೆಚ ಪ್ರಸಾರವಾಗದಿದ. ರೂ ಅವರ 

ಮರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೀಜಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ 

ಮೊದಲಾದ ಪಾನೀಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಲತರ್ನಣವನ್ನು ಕೊಡ 
ತಕ್ಕ ನೀರಾಗಿರುವವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀಪುರುಷರು ತೆಕ್ಕೆ ಹಾಕೆಕೋಡು 

ತಿರುಗದಿನ್ನರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಪ್ರೌಢಪಃಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೂ ಹುಡುಗಿ 

ಯರೂ ಖೆ ನೇಮದಿಂದ ಕಲೆತು ಅದರ ಪರಿಣಾವ ನನ್ನು: 'ಹೊಂದುತ್ತಿರುವರು, 

ಶೀತದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬಾಧಕವಾದ ಉಷ್ಣ ವಿಕಾರಗಳೆನ್ನು 

ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮಾಡುವದರಿಂದ 

ಸ್ವಭಾವನಾಗಿಯೇ ಉಷ್ಣ ಪ್ರ ಕೃತಿಯವರಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕಾದು ಉಕ್ಕಿ 
ಅನರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಮ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾದೆ ನಮ್ಮನ್ನು 
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ನೋಡಿದರೆ ಪುಕ್ಕನನ್ನು ತರಿಮಕೊಂಡ ಕೆಂಬೂತದಂತೆ ನನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯಾ 
ಗಿನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನ ನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಂ ಂಚೆಕಸುಖನವ ವಿಕಾರನನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೌಕಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ತಲೇಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೆೇ ಹಾಕಿ 

ಕೊಂಡು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು ವನಕೆಗೂ ತ ಬ್ರಹ್ಮಚೆರ್ಬವು ತಲೇಎತ್ತು ವದಕ್ಕೆ 

ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲನರಿಸ್ಸಿ ತಿಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಆದಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಮೆಸ್ಟಿ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಟ್ಟ ಬೇಕು. 

'ಪ್ರತಿಕೂಲಸಂಸಿ 3 ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು Eyes 

ಮಾತು. ರೋಗವು ಶೋ ದಮೇಲನ್ಲವೆ ಪುಸ್ಟಿಯ ವಿಚಾರ? ದರೂ 

ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗಬೀಳಲೆಂದು ಇಲಿ ಅದರ ಆ. 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗುವದು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂವಲೂ 

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳ 

ಕೊಡುವದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯೆವೆಂದರೆ ಭಗತ್ಸ ,ರೂಪವಿಚಾರವೆಂದು ಒಂದು 

ಅರ್ಥವೂ ಮದುವೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ 

ನಿಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಸಿತಿಯೆಂದು ಒಂದು ಅರ್ಥವೂ ಹಂಡೆ ಹೇಳಿ 

ದ್ಹಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ. ಇವೆರಡರ್ಥವೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ 

ಮೊದಲನೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೆ ಎರಡನೆ ಅರ್ಥವು 
ಸಿದ್ಧಿ ಯಾಗುವದು, ಮದುವೆಯನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವ 

ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ನಿಯಮದಿಂದ 

ವರ್ತಿಸುವದಾಗಲಿ ಭಗವದ್ವಿ ಚಾರಸರನಲ್ಲದವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದಕ್ಕುವ 

ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಭಗವದ್ದಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎರಡನೆ 

ಅರ್ಥದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆ ಅನನು ಕೊನೆಗೆ ಪೂರ್ವ 

ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದರೂ ಭಗನದ್ವಿ ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 
ಕೊಂಡವನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ ಎರಡನೆ ಅರ್ಥದ ಬ ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ 
ವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಹು ಹೆಚಿ ಕಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯು 

ಮೊದಲನೆ ಅರ್ಥದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಭಗನದ್ವಿ ಚಾರದಲ್ಲಿಯೆ, 
ಮಾಸಲಾಗಿರುವದು. ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪವು ಸರ್ವಸಾಕ್ತಿ ವಕಿಶಕ್ತಿಗಳ ತಪರು 
ಮನೆಯಾಗಿರುವದು. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದುವದ 
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ರಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ತಂಪು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎರಡನೆ 

ಅರ್ಥದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ವಿವ್ಯಾ 

ಥಿ:ಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಕಾವಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು 
ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಾದ ವಿಷಯಸುಖಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದೂರರಾಗಿರ 

ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ 

ನನಗರಿನಿಶ್ರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬಹುದು ಒಮ್ಮೆ 

ಬಿದ್ದಿ ತೆಂದರೆ ಏಳುವದು ಕಷ್ಟ. ಎರಡನೆಯವೇನೆಂದರೆ: ಭಗವದ್ದಿ ಚಾರದ 

ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನುಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಬಮ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 

ವೇಳೆ ಬಿನ್ನವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿ ಸುವದು. 

ಮಿರಾಬಾಖಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಆಕೆ ಭಗವತ್ಸಂಕೇ 

ರ್ತನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದದ ರಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ರಾಜಪುತ್ರಯುವಕರು 

ಎಕೆ ಪ್ರಿತಿಮಾಡುತ್ತಾಕಿಂಬ ಅರ್ಥದ ಕಲ್ಪನೆಯೆ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನು ಆಕೆ ಸಂಸಾರ 

ಸುಖಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವಳಲ್ಲವೆಂದು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭೇದವೇ 

ತೋರಲಿಸ್ಲಿ. ಚಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯು ಹೊರಗೆ ಸರ್ವ 

ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜೀವವನ್ನು ಹೊರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ಆಕೆಗೆ ಸತಿಯ 

ವಿರಹದ ರಹಸ್ಯವೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮವಿರಲಿಲ್ಲ 
ವೆಂತ ಅಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಸಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪರನರನಾದ ಪತಿಯು ಒಮ್ಮೆ 

ಹೇಳಿಕಳುಹುತ್ತಲೆ ಪತಿಯೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ಆಕೆ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿಳು. 

ತಾನು ಬಹಿಸ್ನ ತಳಾಗಿ ತಿರುಗುವಾಗಲೂ ಪತಿಯೆ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆಗೆ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ 
ಸಂಕೀರ್ನನನ. ಆವೇಶದ ಭರದಲ್ಲಿ ಪತಿಪತ್ನೀಸಂಬಂಧದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ 

ಮಾತ್ರ ತಲೆಯನ್ನೈತ್ತುವದೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುದ್ರವಾದ 

ನಿಷಯಸುಖೇಚ್ಛೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕುಡಿಯನ್ನು ಚಿವುಟಿಹಾಕುವದಕ್ಕೆ 

ಭಗವದ್ವಿ ಚಾರವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವದೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿವಂತರು ಹೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಭಗವದ್ವಿಚಾರತತ್ಸರರಾಗಬೇಕು. ದುರ್ದೈವ 
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ದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಚಟವು ಬೇಗ ಹೆತ್ತದಿನರೂ ಸರ್ವಪ್ರ ಯತ್ನ 

ದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಸ್ಸಿ ತಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇದ್ದು 

ಭಗನದ್ದಿ ಚೀ ಮ್ಳ ಗೂಡಿಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಿರಜೇಕಾವಕೆ "ವರ ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಸ್ಥಿ ತಿಯ 

ಸಂಪರ್ಕವಿರಬಾರದೆಂಬವರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ಮು ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ "ವನ್ನು 

ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾತಿನ ತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ 'ಹೇತದಲ್ಲಿ 

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುನರ್ನಿವಾಹನನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪತಿ 

ನಿಯೋಗವಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಭಗನದ್ರಿ ಚಾರದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳುವ ವ ಸುರುಷರಿಗೂವಿರಕ್ತವೇಷವನ್ನೂ ವ್ಸ ರಾಗ್ಯನ್ಸ ತ್ರಿ ಯನ್ನೂ ನಿಧಿಸಿರು 

ವವೇ "ಇದಕ್ಕೆ ದ್ಭ ಸ್ಟಾಂತವು. ಅವೆರಡೂ ಜ.11 ಸ್ತಿ (ಪ್ರರುಷಸಂಬಂಧನನ್ನು 

ಮಿತವಾಗಿ ನಸ ಸಂಚಿ ಸುವನರಾದರೂ ಅದನ್ನೆ ಮಾಡತಕ ದ್ದು. 

ಪ್ರಪಂಚವ್ಯವಹಾರನೆಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿ ತೇಲಾಡಿಸುವಂದು 

ಭಗವದ್ದಿ ಚಾರವನ್ನು ಜಾ ನಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೃತ್ತಿಯ ು ಥ್ಯೇಯವೆಂಬು 

ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ 'ಮರೆಯಬಾರವು. ಬರೀ ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಗಳ ಪಾಠ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತರೂ ಅಥವಾ ಬರೀ ಭೌತಿಕನಿಚಾರಜ್ಜಾ ನದಿಂದಲೆ ಕೇಕೆ 

ಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ವಿವ್ಧಾರ್ಥಿತ್ವವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ 
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುರಿಮಂಬಿಸಲಾರವು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ 

ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ನುಟ್ಟುನಂತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭಗನದ್ವಿ ಚಾರ 

ಸೃರೂಪವುದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾನ್ತಿಗೆ 

ಸರ್ವಸಹಾಸನನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. 

>) ಓ೪- 

ಜ್ಭೃಯ ೯ 

ಸಭ ಕೃಚರ್ಯವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆತ್ಮಶಕ್ಕಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಸ್ತಾನವಾಗಿ 

ಅಥವಾ ಬೀಜವಾಗಿ ಇರುವದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತಷ್ಟೆ. 
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ಬೀಜವು ಮೊದಲು ಅಂಕುರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಹುರೂಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮರ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಥೈರ್ಯನೆಂಬ ಗುಣವೆ 

ಅಂಕುರ ಮೊದಲು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 

ಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳ ನವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಕುರಪ್ರಾಯವಾದ ಥೈರ್ಯದ 

ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 'ತನೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವದು. ಧರ್ಯ 

ವೆಂದರೆ ಕೆಚ್ಚಿದಿಯತನ. ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಎಜೆಗುಂಿಡರೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗುವ 

ದೊಂದೆ ಧೈರ್ಯವಲ್ಲ: ಮೋಹಕವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೆಳೆದರೂ 

ಅವುಗಳ ಬೇಳುವೆಗೆ ಬೆರಗಾಗದಿರುವದೂ ಧ್ಭರ್ಯವೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೇ 

ಬಲಶಾಲಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದುರ್ಬಲನನ್ನು ನೆಲಾಕಚ್ಚುವಂತೆ ಬಡಿದರೆ ಆವ 

ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಧೀರನೆಂದು ಹೇಳುವದುಂಟು. ಆದರೆ ಧೀರನೆಂಬ ಮಾತು 

ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುನದಿಲ್ಲ. ಅವನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಶೌರ್ಯ. ಶೌರ್ಯದ 

Fog: ನವು ಶರೀರ. ಧೃ ರ್ಯದ ವಾಸಸಾ ನವು ಬುದ್ಧಿ. ಮೇಲೆ 

ದುರ್ಬಲನನ್ನು ಹಣಿದ ಕೂರತ್ಲೇ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈಮಾಡುವದು ತನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ದುರ್ಬಲನನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು 
ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಧೀರನೆಂದು 

ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನಾ ಳಿಕೆಗೊಳಸಡಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಮ ನಿಯಮನ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥೆ * ರ್ಯನೆನ ಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ 
ದುರ್ಬಲನು ಯೋಗ್ಯಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಕನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಅವನು 

ಕೊನೆಗೆ ಸೋತು ಮಲಗಿದರೂ ಧೀರನೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಅವನು ಬಲಿಷ್ಠ ನೆ 

ಬಾಹುಬಲಕ್ಕೆ ಸ ಸಪ್ಪುಹಾಕದೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸು 

ವದಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವಾಂೆ ಮಾಡಿದನು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಯವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಶೌರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥೈರ್ಯವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿರುವದು. ಧೀರನಾದ 
ಪುರುಷನು ಶರೀರದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನರ್ಟಲನಾಗಿದ್ದ ರೂ ಮನುಶ್ಯ ಕೇಯ ದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ | ನಾಗಿರುವನು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೆಯುವ. ಯುದ್ಧವು 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಕ್ಕೆ 
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“ಕಂಡರೂ ಎಷ್ಟೊ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಾಪಜಯಗಳು ಅವರವರ ಆತ್ಮ 

ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ ಸ ವಾಗುವವು. ಉತ್ಕೃೃ ಸ್ಟ ಮನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ನಕ್ಕ. 

ಭಾನನನ್ನುಂಟಾಗಿದ್ದು ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಕೃಷ್ಟ ನಾಗಿರುವ ಮನುಷ 

ನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಮಹಾಬಾಹಲದೀದ ಮರಸ ಒತ್ತನಾದ ಮನುಸ್ಯ 
ನಿಗೆ ಕೂಡ ಎದೆಯು ಡವಡವ ಹೊಡೆದು ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಟಾರಂಃ ಸುವದು. 

ಏಕೆಂದರೆ: ಆತ್ಮಶಕ್ತಿನಂತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ ಬರೀ ಬಾಹುಬಲದನನ 

ಮನಸ್ಸು ತಲೇ ಎತ್ತಲಾರದಾಗುವದು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಆವೇಶವುಂಟಾಯಿ 

ತೆಂದರೆ ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿ ಯಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ವಜ್ರಾಯುಧಪ್ರಾಯ 

ನಾಗುವನು. ಶರೀರಕ್ಕೈಂತ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಕೃಸೃಪದುರ್ಥವೆಂದು 

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಹೇಳುನವು, ವಿವೇಕಿಗಳಾದ ಸಮಸ್ತರೂ ಒಪ್ಪುವರು. 

ಆ ನ್ ತ್ಸ ಸೃಷರಾರ್ಥದ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಕೃಷ್ಟ ಸೈ ಸದಾರ್ಥದ್ದೆ "ನು 

ಸಾಗೀತು? ಪೂರ್ವ ದಲ್ಲಿ ಬುಷಾಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳು ಸರಸ್ವರ 

ದ್ವೇಷಭಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿ ದ್ಲನೆಂಬ ಮಾತು ಅತ್ಸುಕಿ 

ಯೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ: ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತತ್ತ್ವವು 

ಪರಮಾವಧಿಯ ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಗೂಡಿತೆಂದಕೆ ಅವರ ಸ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪ ಪ್ರಭಾವವು 

ಸಮಸ್ವಪ್ರೂಣಿಗಳ ನೆ ) ತ್ರಯ ಸೊಸ ಪರಿಣಮಿಸುವದೇಸೂ * ಅಸಾಧ, 

ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಕಕ ಇಗಬೇಕೆಂದಪೇಕ್ಷಿಸುವನನು 

ಧೈರ್ಯವೆಂಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ' 
ಆದೆ ಪ್ರಿರ್ಯವೆಂಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಮೊದುಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನರೂಪ 

ವಾಗಿ ಒಡೆದುಮೂಡುವದು. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ನೆಂದರೆ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ 

ತನ್ನ ಕುಲದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಸಗೊಡಡಿ ಮತ್ತಸ್ಟು ಉಜ್ಜ ಸಲವಾಗಿಯೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಢನಿಶ್ಚ ಯು ಬರಾ ಬಯ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಮಾಡಿಯೆ ಮುಗಿಸತಕ್ಕ 

ವನೆಂಬಹೊಂದಭಿಮಾನವಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ 

ಶಾನೆಪ್ಟರವನೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನಗೇ "ಕೀಳುಬುದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಅವನಿಂದ 

ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರ ಮುಂಡೆ ತಾನೆಷ್ಟರನನೆಂಬ 
ನಿನಯವಿರಬೇಕು. ಅದು ಭೂಷಣ. ಉಳಿದವರೊಡಕೆ ಮಾರನ 
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ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನವಿಬ್ಲದೆ 

ಯಾನ ವ. Ss ಸಾಗುನದಿ ಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನನಿದ್ದ ರೆ ಮಾತ್ರ ಅನನು 
ಅದನ್ನು ಉ 'ಸಿಕೊಳ್ಳು ಸರಕ್ ಗಿ ತನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಫೆನು.ಟ್ಲುವ 

ರೆಗೂ Pui ನನು. ಶಿವಾಜಿಯು ॥ ಚಿಕ್ಕವ ವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮ ತಸ 6 

ಸುಲ್ತಾನನ ಆಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಹೊಗಬೇಕಾಗಿ ಜತ ಟ್ರ. ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೋದನು. ಚಲ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಸಲುಂ ತೆ ಪದ್ಧತಿ 

ಇತ್ತು ಶಿವಾಜಿಯು 'ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಂದರೆ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಳುನ ಸ್ವಭಾವ 

ದವನು. ಅವರು ಗೋವಫೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದೂ ಹಿಂದುಗಳ ರಾಜ್ಯ 

ವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ ಸ್ರತಿಸ್ಟೆ ಯನ್ನು ಚಿಳಸ ಸುತ್ತಿ ದ್ದ ದ್ದೂ ಶಿವಾಜಿಯ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಉತ್ತ ಗನ್ನು ಂಟುಮಾಡುತ್ತಿ ದ ವು. ಆದರೂ 

ಹೊತ್ತು ತೆ "ಕೊಡೆಯನ್ನು. ಬಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ 

ಅವನ ತಂದೆಯಾದ-ಶಹಾಜಿಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಯನ್ನು ಹೇಳಿ 

ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ ಸಲಾಂ ಮಾಡುವಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಅವನನ ನ್ನು ತನ್ನೊಡನೆ 
ಆಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಕರೆಪೊಯ್ದ ವಃ ಏನಾದರೂ ಹಿಂದೂಧರ್ಮವ್ಳ ಕಕ್ಷೆ 

ಕುಠಾರಪ್ರಾಯನಾದನನಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವದು ಮಹಾಧರ್ಮಾಭಿ 
ಮಾನಿಯಾದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಒಗ್ಗದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯು 

ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸುಲ್ತಾನನಿಗೆ 

ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಸಲಾಮಿನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದನೇ ಹೊರತು 

ಮನಮುಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ 

ಮೇಲೆ ಜಾ! ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೂಪಿ ಮಗನನ್ನು ಕೇಳಲು ಶಿವಾ 

ಜಿಯು ತನ್ನದೇಹೆವು ಆ ತನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೊಲ್ಲದೆಂದು ಹಾರಿಸಿ 

ಬಿಟ್ಟನು. ಶಿವಾಜಿಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ಇಸ್ಟು 

ಬೇರೂರಿತ್ತು. ಅದು ದೇಹವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನವಶವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ 
ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಶಿನಾಜಿಯೆ ಸಾ ರ ಭಿಮಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ವೇಳೆಯೂ ಬಹು 

ಚಿನ್ನಾಗಿ ̀ ಕಂಡುಬಂದಿಸೆ. ಒನೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸ್ಫಾನಕ್ಷೆ 

ಹೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿತ... ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಸ ಸ್ಥಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ರಾಜರ ಸ ಸಾಲಿನರಿ ಸೇರಿತ್ತು. ಶಿವಾಜಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತು 



ಭೈರ್ಯ ೧೨೯ 

ಮುತ್ತು ತನ್ನದೃಷ್ಟಿಯೆನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದವನು. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ 

ಆ ಸಾಲಿನ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಕ್ಷುಪ್ರರುಗಿ ಕಂಡರು. ಆಗ ಶಿವಾಜಿಯು ಯೋಗ್ಯ 

ತಾಯೋಗ್ಯತೆಯ ನಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ 

ಲಾರೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಪಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೇ ಹೊರಟನು. ಎಲ್ಲರೂ 

ಬೆಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡಿದರು. ಧೀರನಾದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಡಿನೆ. 

ಯನನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಸಹನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 
ಹೀಗೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಭಿಮಾನವು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವಸೊ 

ಅಂಥವರು ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು. ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ 

ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಸ್ಸಿತಿಯ 

ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಲಾಹಿಸುವವ 

ನಾದನು. 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾತ್ರವೆ ತನಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುನದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ 
ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯ ಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಗದಂತೆ-ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯಿಂದ 
ತನಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ-ತನ್ನ ಸಿ ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುವದು ಧೀರತೆಯೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಕ್ಳುವವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ಗವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು 

ವದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಧೀರತೆಗಿಂತಲೂ ಹುರಿಗೊಂಡ 
ಧೀರತೆಯೊಂದುಂಟು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು ತನಗೆ 

ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವಾಗು 
ವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವದರಿಂದ ತನ್ನ 

ಧರ್ಮೋನ್ನ ತಿಯಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ತನ್ನ: ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೆ 
ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ 
ವಾದದ್ದು. ಅಶೋಕನಿಗೆ ಕುನಾಲನೆಂಬೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಕುನಾಲ ಎಂಬ 

ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂದವಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೆಸರು 

ಬಂತೆಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವನು ಬಹುಮನೋಹರನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ 
17 
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ಸೌಂದರ್ಯವು ಅವನ ಮಲತಾಯಿಯಾದ ತಿಸ್ಯರಕ್ಷಿತೆಯೆಂಬ ತರುಣಿಗೆ 

ಬಹುಮೋಹೆಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಮಗನಾದ ಕುನಾಲನ ಮುಂದೆ 

ಮಲತಾಯಿಯಾದ ತಿನ್ಯರಕ್ಷಿತೆಯು ತನ್ನ ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದಳು. ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಚೇಷ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೂ 

ನಿರಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ಕುನಾಲನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವಾಗಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 
ಕುನಾಲನು ಕಷ್ಮರೆಯಾದ ಹೊರೆತು ತನ್ನ ತಾಪವು ಶಾಂತವಾಗ 

ಲಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದ ನಿನೋದಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ 

ಡಿಂದ ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಶೋಕನ ಆಜ್ಞಾ 

ಪತ್ರದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರೂಪವನ್ನು ಬರೆದು, ಮುದ್ರೆಯನ್ನೊತ್ತಿ 
ಆ ನಿರೂಪದೊಡನೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೂತರು ಕುನಾಲನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯ 

ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸಂಚುಮಾಡಿದಳು. ಅದರಂತೆ 

ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕುನಾಲನ 

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕತಕ್ಕದ್ದೆಂದು 

ಬರೆದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಬೆರಗಾದನು; 
ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಿಂದಾಗಲಾರದೆಂದು ಹಿಂದು ಮುಂದು 

ನೋಡುತ್ತ ಕುಳಿತನು. ಈ ವಿಷಯವು ಕುನಾಲನಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಗ 
ಕುನಾಲನು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 4 ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀನು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡು. ನೀನ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು 
ಬಹುಮಾನಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾದರೂ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು” ಎಂದು 

ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ತಾಟಿಸ ವನ್ನು ಕಂಡು ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲನ ಮೂಲಕ 

ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾನೇ 'ಕೀಳಿಸಿಕೊಂಡನು. ಚಂಡಾಲನು ಕಿತ್ತ ಕಣ್ಣು 
ಗಳನ್ನು ಕುನಾಲನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ “ ಎಲೆ ಮಾಂಸಪಿಂಡಸೆ, ನೀನು 
ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಮೇಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ: 
ನೀನು ನೀಡು: ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ 
ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬುವದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಕಾಶನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದದ್ದು ನನಗೊಂದು ನೊಡ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಹೋಗುವದರ”ನುಸಿಲಕ ಹಿತ್ರಾಜ್ಞಾ ಸರಿ 
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ಪಾಲನೆಯು ಆಯಿತು: ಪ್ರತಿಬಂಧ ಕ್ಷಯವೂ ಆಯಿತು. ನೀನು ಹೋಗುವ 

ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾನಿಯೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ; ನಾನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಸುಖಾ 

ಸಕ್ತನಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿರ್ವಾಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನವು 

ನನಗೆ ಇದ್ದೆ ಇದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆನಂದದಿಂದ ಮುಂಡೆ ಸಾಗಿದನು. 

ಇಂಥ ಧೀರತೆಯು ಅತ್ಯಂತಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು. 

ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗ 

ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿವೇಕವು ಬೇಕಾಗುವದು, ಧೈರ್ಯ 

ದಿಂದ ಶತ್ರುನಿನ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಮುರಿಯುವದಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಬರೀ ಶೌರ್ಯ 

ನನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಥೈರ್ಯವೆನಿಸಲಾರದು. ಶತ್ರು 
ವೆಂದರೆ ಅಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷನನ್ನುಹಿಡಿದವನೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಿರುವದು. 

ಏಕೆಂದರೆ: ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿ 

ಕಾರವಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಸುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಆಧರ್ಮನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸುವದಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವ ಪಕ್ಷನೇ ಯೋಗ್ಯಪಕ್ಷವು. ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿ 

ಸಿರುವ ಶತ್ರುವು ಯಾನ ಕಾಲಕೆ ಯಾವ ಕುಹಕೋಪಾಯವನ್ನು 

ಮಾಡುವನೆಂಬ ನೆಲೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದವನು 

ಕೇವಲ ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನೆ ಹಿಡಿಯುವವನಾದರೆ ಅಧರ್ಮದವನು 

ಧರ್ಮದವನನ್ನು ಲೀಲಾಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಾತಾಲಕ್ಕೆ ತುಳಿದುಬಿಡುವನು. 

ಇದರಿಂದ ಆಧರ್ಮಿಷ್ಠರ ವಿನಾಶದ ' ಆಸೆಯೆ ಅಳಿದುಹೋಗುನದು. 

ಹೀಗೆಂದು ಧರ್ಮಪಕ್ಷನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಯಾರೂ ತಾವು ಮೊದಲು ಕುಹ 
ಕೋಪುಯವನ್ನು ಹೂಡುನದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಕುಹಳೋಪಾಯವು 

ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದ ಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಹಕೋಪಾಯದ ಸೆಲೆಯೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ 

ವಾಗಿ ಪ್ರ ಪಂಚದ | ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಅಧರ್ಮಿಷ್ಠ ರ 

ಕುಹಕೋಪಾಯಕ್ಕೆ "ಉತ್ತ ರರೂಪವಾಗಿ ಮುಂದು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿ 

ಷ್ಮರೂ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ದ ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸದ ತೆಯು 

ಕುಹಕವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ 1 ಸುಸ್ತಿ ತಿಯ ದೃಷ್ಠಿ ಯಿಂದ ಇದು 

ಅಗತ್ಯವೆ ಅಗಿರುವಡು. ಈ “ದ್ಧ ತೆಯು ರಃ ಮನುಷ್ಯನ 

ಫೆ ರ್ಬುವನ ನಲಂಬಿಸಿರುವದು. 'ಅದೀರರಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶಕ್ರುಗಳ 
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ಗಡಿಬಿಡಿ ಕಂಡಕೂಡಲೆ ದಿಕ್ಟುತೋಚದಂತಾಗುವದು. ಹೀಗಾದವರು 

ತನ್ಮು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದೀತು ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತು 

ವೀರಸ್ಪರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವೆಕೆ ಬುದು ಧೈರ್ಯವಲ್ಲ. ವೀರಸ್ವರ್ಗವು 
ಅಷ್ಟು “ಅಗ್ಗ ವಲ್ಲ. ವೀರತ್ವವೆಂದರೇನು? ಚ ಶೂರತ್ವ ವಲ್ಲ; ಶತ್ರು ನಿನ 

ಸರ್ವಪ್ರ ಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಪ್ರ ತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಿಕೆ. ಕುಹಕೋ 
ಜಾಜ್ ಶತ್ರು ವಿಗೆ ಕುಹಕೋನಾಯದ್ಲೇ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬೇಕಾಗುವದು. 

ಅಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ವಿಫಲನಾಗಿ ಮರಣವಾದತ ವೀರಸ್ಪರ್ಗ. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಅಧರ್ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಧಃಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವನನು ಬರೀ 

ಶೂರತ್ವದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮರೆಯದೆ ಎಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಾ 
ದರೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಶತ್ರುವಿನ ಕುಹಕೋಪಾ 

ಯಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದ 

ರಲ್ಲಿಯೆ ಅನನ ಥೆ ತರ್ಯದ ಬಣ್ಣ ವು ಎದ್ದು ಕಾಣುವದು 

ಶಿವಾಜಿಯು ಸ್ಪರುಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಗುಟುಕು 

ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತಿರಲು ವಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ಶಹನು ಅವನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇ 
ಕೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಪರನಾಗಿ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಫಜುಲಖಾನನನ್ನು 
ನಿಯೋಗಿಸಿ3ನು. ಅಫಜುಲಖಾನನು ತನ  ಬಾಹುಬಲದಿಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 
ಊರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳೇ ಹೊಡೆಯುತ್ತ. ಶಿವಾಜಿ ಯಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, 
ಶಿವಾಜಿಯ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ದಂಡೋಪಾಯವು ಸಾಗದೆಂದು ಅವನ ಮನಸ್ಸಾ 
ಕ್ಲಿಯು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಅನನು ಮೋಸದಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು 

ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಗೆಳೆತನನನ್ನು ಬೆಳೆಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬರ 

ಹೇಳಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಆಮಂತ ತ್ರಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತಿನ ತೂಕವು 

ಶಿವಾಜಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಠಿನಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ 
ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವ 

ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಗಮವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಅಫಜುಲಖಾನಕು 
I ಬಂದು ಕುಳಿತನು. ಏಕೆಂದರೆ: ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ 
ಕುತೂಹಲವು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿತ್ತು... ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಬಂದು 

ವಿನಯದಿಂದ 'ಸಲಾಂ ಮಾಡುತ್ತ ಲೆ ಖಾತತು ಎದ್ದು ಬಂದು ಎಡಗಯ್ಯಿಂದ 
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ಶಿವಾಜಿಯ ಕತ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲಗಯ್ಯಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಉಭಯಸಕ್ಷವವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿವಾರದವರಿರ 

ಕೂಡದೆಂದು ಮೊದಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದದ್ದ ರಿಂದ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಆಗ ಇತರರ 

ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಸ ಂಭವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬುದ್ದಿ ಶಾಲಿಯಾದ ಶಿವಾಜಿಯು 

ಅಫಜುಲಖಾನನಂಥ ಕುಯುಕ್ತಿ ಪರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕಲಿಸುನಂಥವನಾಗಿ 

ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತುನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಉಳಿದುಕೊಂ 

ಡನು. ಅವನು ಒಳಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ದ್ವದ್ದರಿಂದ ಆ 

ಕತ್ತಿಯು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಟಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಿಯ ಹೊರತು ಅಫಜಲನಿಗೆ 
ಇನ್ನೇನೂ ಸಾಧನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿಗೆ ಬಲಗಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತು, ಎಡ 
ಗಯ್ಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಉಗುರುಗಳಿದ ವು. ಆಗ ಶಿವಾಜಯ: ತನ್ನ ಎಡ 

ಗಯ, ನ್ನು ಅಫಜುಲಖಾನನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಅವನ ಕರುಳನ್ನು ಬಗೆದ 

ದ್ದ ಲಸ ಬಲಗಯರ್ಯ ಕತ್ತಿ ಯಿಂದ ಆಕ್ ಇರಿವ ಕೆಡವಿದನು. ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ 

ಅಫಜುಲನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನು ಬಂದು ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯ ತಿಗೆ 
ಬೀಸಿದನು. ಶಿವಾಜಿಯು ಉಕ್ಸಿನ ಕುಲಾವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದ ರಿಂದ 

ಅದರಿಂದ ಗಾಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಯನುನ ದನಡೆಯೀದ 

ಕಳಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಶಿವಾಜಿಯ: ಇಪ್ಟರ 

ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ ಉಳಿಗಾಲನೆ 
ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನ ನಿಯೋಗಿಯಾದ ತನ್ನನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ 
ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಷಾಯಸ್ಮೆ ಖಾನನನ್ನೊ ಉಪಾಯಾಂತರದಿಂದಲೆ ಓಡಿಸಿದನು. 

ಔರಂಗಜೇಬನ ನಿಯೋಗಿಯ ಮಾತಿರಲಿ; ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆೇ 

ಚಳ್ಳೇಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿರುವನು. ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
ಹೋಗಿದ್ದಾ ಗ ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥ ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಧಿಟ್ಟಿ ತನ 

ದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದನಸ್ಟೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ 

ಏಡಿದುಹಾಕಜೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಔರಂಗಜೇಬನು ಅವನನ್ನು ಒಂದು 
ಕಡೆ ನಿರ್ಬಂಧದಲ್ಲಿಟ್ಟನು. ಏಕಾಂಗಿಯಾದ ಶಿವಾಜಿಯು ಈಗ ಮಾಡು 
ವದೇನು? ಕೆಲವು ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ 
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ರೋಗದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಫಲದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ 

ನೆವನನ್ನು  ಹೂಡಿದನು.  ಕೆಲವುದಿನ ಕಾವಲುಗಾರರು ಆ ದಾನದ 
ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರು. ಆ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ 
ಯಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಶಿವಾಜಿಯು ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ 

ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಮಲಿಗಿಸಿ ತಾನೆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಕೂತು 

ಬಾ ್ರ್ರಹ್ಮ್ಮಣರೂಪಧಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಭಟನ ತಲೆಯನ್ನೇರಿ ಹೋರಬಿದ್ದು 

ಕೋಗಿಯೆ ಬಿಟ್ಟನು. ಶಿವಾಜಿ | ಮಾಯಗಾರನೆಂದು ಔರಂಗಜೇಬನು 

ಮೂಗಿನ ಸ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ನಂತಾ 

ಯಿತು, ಬಣ್ಣ ದ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಹಾಲೆಂಬಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ತೋರಿಸುವ 

ದಃ )ರ್ಯಕ್ಸೆ ಸು ಈ ರದ ರೂಪವಾದ ಧೆ ರ್ಯ. ಶಿವಾಜಿಯು ಈ 

ಗಟ ಕ ರ್ಯವನ್ನು 'ತೋರಿಸಜಿ ಹೋಗಿದು ರೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಈಗಿನಷ್ಟು 

ಭೂ ತ ಲೆ ಇರಲಿ. 
ಥೈರ್ಯಷೆಂದೆ ಅಧರ್ಮಿಷ್ಠ ನಾದ ಶತ್ರುವಿನ ಮುಂದೆ ಭುಜವನ್ನು 

ಚಸ್ರ ರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ ಮನೋದಾಢ್ಯ ns ವೇ ಅಲ್ಲ ; ಮಾತಿನಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ ತನ್ಫ ಸ್ತಾ ಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದು ತಂದುಕೊಳ್ಳ ಬರುವದೂ ಧೈರ್ಯವೇ, 

ಧೀರತೆಯೆಂಬುವದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೋರುವದೊ ವಾಕೈನಲ್ಲಿಯೂ 
ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಬೇಕು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗೆದರೂ ಚಟಕ ವಾಕ್ಕಿ 

ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಗೆದರೂ ಅಪಜಯವೆ. ಥೈರ್ಯಶಾಲಿಯು ಯಾವ ಅಪಜಯೆ 

ವನ್ನೂ ಸಹೆನಮಾಡುವದಿಸ. ಸೇಕ್ವೈಬಾಜಿರಾಯನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಯಾಗಿರುನತು. ಒಮ್ಮೆ ಬಾಜಿರಾಯನು ನಿಜಾಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನೊಡನೆ ಐವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿವಾರದವರಿರಬಾರೆ 

ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬಾಜಿರಾಯನು ಅದರಂತೆ ಬಂದನು. ನಿಜಾ 

ಮನು ಆವನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ್ಯಸತ್ವಾರಮಾಡಿ ಅವನ 

ಹುರುಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದು “ಪಂತಪ್ರಧಾನಕಿ, ನೀವು ಈಗ ನಮ್ಮ 
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವದಾದರೆ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ರ ಕ್ಷಣೆಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧ್ಯ, ಹೋಲ್ಕರ್-ಮೊದಲಾದ ವೀರಾಗ್ರ 

ಣಿಗಳೆಲ್ಲಿರುವರು?? ಎಂದನು. ಆಗ ಬಾಜಿರಾಯನು ದೈನ್ಯತೆಯನ್ನು 

ತಂದು ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಜಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು “ನನ್ನ ನೆರಳಿನಂತೆ ಸಿಂಧ್ಯ, 
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ಹೋಲ್ವಂ-ಮೊದಲಾದವರು ನನ್ನ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವರು” 

ಎಂದು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದವರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದನು. ತನ್ಮಂಥ 

ಪ್ರಬಲನಕ್ಷನನನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕುನ್ನು ಚ ಜೀವಗಳ್ಳ ನಾಗಿ ತನ್ನ ಅನು 

ಗ್ರಹನನ್ನು ವ್ರಾ si ಸದೆ ಥೈ ರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಜು 
ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಾಸ್ಬರ್ಯವಾಯಿತು. 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಸ 

ಶಿವಾಜಿಯು ಛೇಲುನಜ್ ಬ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಮೊಸಲರಶಿಸ 

ಹಿಂದುಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಹು RR ತ್ ಶಲೇತೆರಿ್ 

ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಶಿವಾಜಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗಿ ಹೋಯಿತ್ತು ಆಗ ಶಿನಾಜಿಯೆ 

ದಿಟ್ಟ ತನದಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿರ: 

ವದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ: “ನಿನ್ಮು ತಾತನಾದ ಅಕ್ಬರನು ಸರ್ವಧರ್ಮ 

ಪಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ನನಾಗಿದು ನಮ್ಮ ದೇಶದನರ 

ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು” ಪಡೆದನು. ನಿಮ್ಮ ಆಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ಮು ನಿಷ್ಟೋ ದೇಶಕೋಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಉಳಿದಿರು 

ವವುಗಳೂ ಪದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನಾನು ನನ, ಸರ್ವಸಾಹಸೆ 

ವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ರೈತಕೆಲ್ಲ ನೆಲಾಹಿಡಿನು ಹೋಗಿದ್ದಾಕೆ. 
ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೇ ದರಿಪ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲುಹಾಕಿರುವಾಗ 

ಇನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರ ಮಾತು ಹೇಳುವಸೇನು? ನಿಮ್ಮಾಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ 

ನಿಲವಿಲ್ಲ; ವರ್ತಕರಿಗೆ ದುಃಖ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೋಳು; ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯೋಗಿಗಳಿಂದ, ಬ್ಸೈರಾಗಿಗಳಿಂದ 

ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ, ಕೊನೆಗೆ ತಿರುಕರಿಂದ ಕೂತ ತರೆತೆಂಗೆಯನ್ನೆ ತ್ರಿ ತಿನ್ನು 

ವರೆಂಬ ದಂದುಭಿಧ್ವನಿಯು ದಶದಿಕು ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದು. 'ಹೇವರು 

ಮಹಮ್ಮದೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀನರಲ್ಲವೆಂಬವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮನ 
ಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ರಿ. ನೇವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಯವರು 

ಕೂಗಿ ಕಕೆಯುತ್ತಾ ರೈ ದೇವಸ್ಥಾನದನರು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಒಬ್ಬನ ಪಂಥವನ್ನು ಧಿಕ್ಸರಿಸುವದು ದೇವರಾಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಧಿಕ ರಿಸಿದಂತೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ತಲೆತೆರಿಗೆಯು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ನ್ಯಾ ವಲ್ಲ. ಹಿಂದುಗಳನ್ನು 
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ಹೆದರಿಸಿ ತಳಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುವದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಂಥವಾಗಿದ್ದ ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಣಾ 

ರಾಜಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ತಲೇತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇರಿರಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರುವೆ 
ಗಳನ್ನೂ ನೊಣಗಳನ್ನೂ ಹೊಸಕುವದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನು ಶೂರತನವಲ್ಲ.'' 

ಥೈರ್ಯವು ಧರ್ಮದ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉದಯ.ವಾಗಬೇಕು. 

ಅದನ್ನು ಅಧರ್ಮದ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಮು ದುರ್ಬಲ 

ವಾಗುವದು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು. ಅದಕ್ಕ ಧರ್ಮದ 

ಕಾರಣವು ದೊಶಿಯಿತೆಂದರೆ ಅನರ ಶಕ್ತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆರಿಗೂಡಿಕೊಳ್ಳು 

ವದು. ಧರ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 
ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಾನುಗ್ರ ಹವು ದೊಕಿತೇ ಹೊಕೆಯುವದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 
ಜಯವಾಗಿಯೇ ಆಗುವದು. ಮಲ್ಲಾರರಾಯನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ "ಇಂದೂರು 

ಸಂಸ ನವು ಅನಾಯಕವಾಗುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ವಿಧವೆಯಾದ 

ಅಹೆಲ್ಯಾ ಬಾಯಿಯು ಪತಿವಿಯೋಗದ ದುಃಖವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮನೆ 

ತನವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಾರದೆಂದು ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರಸೂತ್ರನನ್ನು ಕೈ 
ಕೊಂಡಳು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆಕೆಗಿದ್ದ ಒಬ ನೇ ಮಗನಾದ pe 

ರಾಯನೂ ಮಾರಿಗೆ ತುತ್ತಾ ದನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಾ ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾ 

ಧಿಕಾರಿಯ ಅಭಾವವಾದ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ನದ 

ಹಳೇ ಹೆಗ್ಗ ಣವಾಗಿದ್ದ ಗಂಗಾಧರರಾಯನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಒಬ್ಬ ಕ್ಷುದ್ರ 

ರಾಲಕನನ್ನು ದತ ತ್ರಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ 

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾನು | ಹಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳು ನದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಷ್ಟೆಯ 
ತಮ್ಮನಾದ ರಘುನಾಥರಾಯನ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ ವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಟನ ಆಗ 
ಮನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಇಂಥ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 
ಸಾಕೆಂದಿದ್ದ ಜಗಳಗಂಟಗನಾದ ರಘುನಾಥರಾಯನು ಒಡನೆ ಸೇನೆಯೊಡನೆ 
ಬಂದೇ ಬಟ್ಟಿ ನಿನು ಈ ಸಂಚನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿಯು ಧರ್ಮದ 
ಕಾರಣಕ್ಕಾ ky ತಾನು ಹಿಂದೆಗೆಯಬಾರದೆಂದು ಡೆ )ರ್ಯವನ್ನುತಂದು ಕೊಂಡು 
ತನ ವಂಗ ಉತ್ಸಾಹನನ್ನು ತುಂಬಿ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾ ಹವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ರಘು 
ನಾಥರಾಯನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಳು. 



ಥೈರ್ಯ ತ್ರ 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವನ ತಸ್ಪಿಂದು ಪೇಷ್ಟೆ ಮಾಧವರಾಯನೂ 

ತನ್ನ ತಮ ನಿಗೆ ಬ ಹಿಂದಿರುಗಹೇಳಿ ಫಡ ರಿಂದ, ಬಿದ್ದ ರೂ ಮಾಸೆ ಮಣ್ಣ 

ಗಲಿಲನೆಂಬಂತೆ, ತಾನು ಬರೀ ಯೋಗಕ್ಷೇವ' ವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಸೆ ನೆಂದು ಹೇಳಿ ರಘುನಾಥರಾಯನು ನ೨ಖವನ್ನು 

ತಿರುಗಿಸಜೇಕಾಯಿತು. ನಾಟೂರು ರಾಣಿಯಾದ ಭವಾನೀದೇವಿಯ ಲಿಯೂ 

ಈ ಧೈರ್ಯವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವದು. ಒಮ್ಮೆ ಭನಾನೀದೇವಿಯು ಗಯೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಳು. 

ಅಲ್ಲಿದೆ ನವಾಬನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಾಡಲು 'ಭವಾನೀದೇವಿಯೆ 

ರ್ಮವಿದ್ದ ಕಡೆ ಜಯವಿರುವವೆಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು 

ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ ನವಾಬನ ಸೇನೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನನ 
ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಸ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. 

ಮೇಲಿನ ಉನಾ೫ರಣೆಗಳೆ ಬ್ಲ ಕಾಯಿಕಥ್ಸೈರ್ಯವನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಾಚ 

ನಿಕಥೈ ರ್ಯವನ್ನೂ ಷ್ಟ ಇನ್ನು ಮಾನಸಿಕಥೆ, ಜ್ಯ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಮತ್ತು ವಚನ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೆ ಷ್ಠ 

ವಾದಸ್ಸೆಂದು ಯಾರದರೂ Woe ಏಕೆಂದರೆ: ಮನಸ್ಸ; ನ್ನ ನ 

ಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡೆ ಕಾಯದ ಮತ್ತು ವಚನದ ಪ ಪ್ರವ್ನತ್ತಿ ಮಾನಸಿಕಥೈ ರ್ಯ 

ವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಷ್ಪ ತನವನ್ನು ನಿಗ್ರ Ny ವಜ್ರ ಚನ" ವಜ್ರ 

ದಿಂದಲೆ ಹೇಸಿ ಕೊರೆಯತಕ್ಕ ದ್ಪೊ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸಿ ಸನಿಂದಲೆ 

ನಿಗ್ರ ಹಿಸತಕ್ಸದ್ದು. ಆದರೆ ಸ ವಜ್ರದ ತುದಿಯು ಕೊರೆಯಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ವಜ ಕಿಂತ ಚೂಪಾಗಿರುವಂತೆ ನಗ್ರಹಿ ಸುವ ಮನಸ್ಸು 

ವಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿ ನ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಿಶೇಷವುಳ್ಳೆದ್ದಾ ಗಿರಬೇಕು ಆ 

ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವೆಂಬ 

ಆಲಗಿದ್ದು ಅದು ಬುದ್ದಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಹದು. ಬುದ್ಧಿಯೂ ನ ಮನಸ್ಸೂ ಭಿನ್ನ 

ಭಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಮನಸ್ಸೆ. ಆದರೊಳಗೆ ನಿವೇಕದಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೆ.ಂದು ಹೆಸರು. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮ ನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮಯುದ್ಧವು ಅತ್ತಂತಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದದ್ದು ಕ ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ 

ತೋರುವ ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಶಕೋಶಗಳನ ಗೆಲ್ಲು 
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೧೩೮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ನಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಆಶೆಯು ತನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗುತ್ತದೆ; 
ಅಥಮ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ತೋರಿಸುವ 
ಧೆ ಭ್ರರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದೆಂಬ ಹಠವು ಸಹಾಯ 

ತ್ತದೆ, ಮಾನಸಿಕಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಫೂಲವಾದ ಪ್ರತ್ಯಾಶೆಗಳೇನೂ 

ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸುವದೆ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಕಾಮ 
ದ್ಧ... ಕಾಯಿಕಥ್ಫೈರ್ಯವನ್ನ್ಕೂ ವಾಚನಿಕಥೆ ್ ರರ್ಯವನ್ನೂ ತೋರಿ 

ಸುವವರು ಬಹುಮಂದಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕಥ್ಬೆರ್ಯವನ್ನು 
ತೋರಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಬಹುವಿರಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಧೈರ್ಯವೇ 

ಧೈರ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಯಾರೂ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯ 

ವೆಂದು ಸಂಭೂನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅದರ ತಿರುಳು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವಪೆ 

ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಮಾನಸಿಕಧೆ ಟರ್ಯದ ದೀಕ್ಷೆಯೇ ಸಂನ್ಯಾಸ. - ಮನು 

ಸ್ಯನು ಅತಿರಥಮಹಾರಥರನ್ನಾ ದರೂ ಹುಡಿಗುಟ್ಟಿ ಬಹುದು ವಿಷಯಗಳ 

ಸೆಳೆತದಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕಠಿನ. 

ಬುದ್ಧ, ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀಮಧ್ರಾಚಾರ್ಯರು-ಇವರೆಲ್ಲ 

ಮಾನಸಿಕಥ್ಭರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಹಾಮಹಿಮರು. ಸರ್ವ 

ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಬುದ್ಧನು ಓಂದು ದಿನದ 

ನಗರವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮುದುಕನನ್ನೂ ರೋಗಿಯನ್ನೂ ಹೆಣವನ್ನೂ ನೋಡಿ 
ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತಲೆ ತಾನು ಸರ್ವದುಃಖಗಳ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನಕ್ಕಾಗಿ 

ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪನ್ರಂಟಾಯಿ 

ತಪ್ಪೆ. ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮುದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಯಶೋಧರೆಯ 

ಮತ್ತು ಮುದ್ದು ಮಗನಾದ ಕೋಹಿಲನ ಕೊನೆಯ ಅನುಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶಯ್ಯಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಹೆಂಸತೂಲಿಕಾತಲ್ಪದ ಮೇಲೆ 

ಯಶೋಧರೆಯು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯ ತೋಳ ತಲೆಗಿಂಬಿನ 

ಮೇಲೆ ರೋಸಿಲನು ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಪವಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ನಿದ್ರಾಭಂಗ 

ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮನಸ್ಸೇ" ಒಮ್ಮೆ ಆ 

ಮುದ್ದು ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತವಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರ 
ಪ್ರಾಣಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳೆ ಆಗಿದ್ದವೊ ಅಂಥ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ 



ದೈರ್ಯ ೧೩೯೯ 

ಮಗನನ್ನೂ ಬುದ್ಧನು ಆಗ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವವನಾಗಿದ್ರಾನೆ. ಒಂದು 

ದಿನದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ದೇಶವನ್ನೂ ಕೊ:ರವನ್ನೂ 
ತಂದೆಯನ್ನೂ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಮಗನನ್ನೂ ಬಂಧು 

ಗಳನ್ನೂ ಬಳಗವನ್ನೂ ಪರಿವಾರವನ್ನೂ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೂ ಸನ-ಸ್ವವನ್ನೂ 
ಒಮ್ಮೆಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುವದೆಂಬುದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾದ ಮಾತೇ? 

ಸಂಸಾರವು ದುಃಖನುಯವೆಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದ? ಆದರೆ 

ಅದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವ ಥೈ ರ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಬಹು ಒನಕೆ ಇಬ್ರ. 

ಬುದ್ಧ ನು ಸ! ನಿಸ್ಸಾರತ್ವ ಬನ್ನ ಒಮ್ಮೆ BBE ಚಿ ತ್ಕ 

ವಾಂತಾಶನದಂತೆ ತ ತುಚ್ಛವಾಗಿ "ಕಂಡು ಹಿಂದಿರುಗಿದನಲ್ಲ! ಇದು ಧೈರ್ಯ 

ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದಿಗ್ಗಂತಿ 

ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದು ಭೌಾತಿಕಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ 

ವಿದ್ದರೂ ದೂರದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ ಅವ್ರೆಗಳೆ ಸೋಂಕು ತಗಲುವವಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ 

ಎಚ್ಚತ್ತು ಸರ್ವಲೌಕಿಕಸುಖಗಳಿಗೂ ಶರಣುಮಾಡಿ ಹೊರಟರಲ್ಲ! ಈ 

ಥೈ ರ ಮುಂದೆ ಭೌತಿಕಸೌಖ್ಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ತಾಗಿ ತೋರಿಸುವ 

ಪ್ಲರ್ಯವನ್ನು ನಿವಾಳಿಸಿ ಒಗೆಯಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕೆಂಬ 
ಮತ್ತು ಬೇಡವೆಂಬ ಎರೆಡು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಬೇರು ಕಿತ್ತೆಸದು ನಿವೇಕದಿಂದ 

ಅದರ ಪ್ರವಾಹೆವನ್ನು ಭಗವದ್ವಿ ಚಾರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಥೈರ್ಯದೆ 
ಮುಂದೆ ಹೆದಿನಾಲ್ತು ಲೋಕಗಳೂ ಹುಲ್ಲ ಕಡ್ತಿ. 

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಥೈ ರ್ಯವು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ 

ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದರೂ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ರೀತಿಯು ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನ 

ವಾಗಿರುವದು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶರೀರದ ಮೂಲಕ 

ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪೌರುಷಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ 
ತೋರಿಸುವರು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕರು ತಮಗಾಗುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹನ 

ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವರು. ತುಕಾರಾಮನ 
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕಗದಕೊಳ್ಳಿರಿ ವಿಶೋಬದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಾಜಿಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು 

ಹಾಕಿಸಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನವಾಗತಕೃದ್ದಿ ತ್ತು. 
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ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ರದಕ್ಸೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಆ ಮುಳ್ಳ ಬೇಲಿಯು ತ್ರಾಸದಾಯಕ 

ವಾಗುವ ಸಂದು ತುಕಾರಾಮನು ಆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸರಿಸಿ ದಾರಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಸಮ: ರೂದ್ರ ನಾದ ತುಕಾರಾವುನು ಭಗವವ್ಪ ರಲ್ಲಿ ಅಗ ಗಣ್ಯ 

ನಾಗಃತ್ರಿ ದ್ದ ದ್ದು i ॥ಡ ಚ ಭಾ ಪ್ರಹ್ಮಣಸಗೆ ಸಹನವಾಗಲಿಲ್ಯ. 

ಈ ವ್ಯೆ ಬ್ರ (ಸದಿ ಆ ಬ್ರಾಸ್ಮಣನು ತುಕಾರಾಮನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲುಬು 

ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೊಡೆದ ನು. ಆಗ ತುಕಾರಾಮನೂ ಕೈಮಾಡಿದ್ದರೆ 

ಏನಾಗತ್ತಿತ್ತೊ? ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆನರೆ ತುಕಾರಾಮುನು ಬಾ ೨ ಹ್ಮಣನ 

ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭ ಬ್ಭರ್ಯದಿಂದವೆ ಮೆ ಗೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತೆ ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿನನ . ಕಾರಣಾಂತರವಿಂದೆ ಜಂ ವಿಷಯವೂ ಒಂದು 

ಕಡೆ ಇರಲಿ. ಶ್ರೀಸನುರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಉಮಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳೆರಿ. ಚ pe ಎಸೆಯುವ ವಾವ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು 

ಉಗ್ರ ತಪ ಸಕ್ಚರ್ಯೆ ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜಲಚರಗಳು ಅವರ ಮೈಯ 

ನೆಲ ಕಟ್ಟಿ i ಹುಣ್ಣು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ 

ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಳ್ಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಾಥೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದು 

ಕೊಳ್ಳದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಹನಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ 
ಆತ್ಮರಕ್ಕೆಯು ಅತ್ಯಂತಪ್ರದರ್ಶನೀಯವಾಗಿದೆ. ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮ್ಬೆ 

ಗೊಡೆ ತಮ್ಮ ತನಸ್ತರ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವದಕ್ಕುಗಿ ಅವರು ಆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಹನ 

ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಧ ಧ್ವಜಸ್ರರೂಪವಾಗಿ ಮೈಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಮಾಡುವದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕು. 

ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಶರೀರಬಲವಿರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ 

ವನ್ನು ಹಾಕಿ ಥೈ ರ್ಯವನ್ನು ಮ ಾಡಿಬಿಟ್ಟರೆ | ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು 

ದೊರೆತೇ ಸೊಸಿ ಪುವದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ "ಡೈವೇಜ್ಛೆ ಯ ಮ.ಂಸೆ ಮನುಷ್ಯನ 

ದೇನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? ಎನ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಸೇನೆಯು 

ಕ್ಷುದ್ರಸೇನೆಯ ಮುಂದೆ ತಲೇಬಗ್ಗಿ ಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೆ ವೆ. ವಜ್ರ 
'ದೇಹಿಗಳಾದನರು ಸಾಮಾನ್ರನ ವ ಕೈಮೆಯನ್ನು ತಜೆಯಲಾರಣೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಕ 

ಡಿ ೯ 
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ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುವದು. ಇವೆಸ್ಸ ದೈವಚಿಂತನೆಯ ಸ್ರುಬಳ್ಳವನ್ನು 

ಪ್ರಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನಕ್ಸ ಮೊದಲು 

ದೇವರಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದನರೆಂದರೆ ದೈವಚಿಂತನೆಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವದು. ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಶರಕೆನ್ನುವದು 

ತಮ್ಮಶರೀರದೌರ್ಬಲ್ರದ ಚಿಹ್ನವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಭ್ರಮೆಯಾಗುವದುಂಟಿ. 

ಶರೀರವು ಸಬಲನಾಗಿರಲಿ, ದುರ್ಬಲನವಾಗಿರಲಿ, ಜಯಾಪಜಯಗಳು 

ದೈವೇಚ್ಛೆ ಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಯೇಚ್ಛು 

ಗಳುದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವರಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಅಡಿ 

ಯಿಡಬೇಕು. ಈ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಏಕನಾಥರ ಚರಿತ್ರೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸು 

ವದು. ಏಕನಾಥರು ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸರಮಾರ್ಥಸಾಧನೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಜನಾರ್ದನಸಂತರೆಂಬ ಗುರುಗೆಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು 

ಪಡೆದರು. ಜನಾರ್ದನಪಂತರು ದೇವಗಡವಲ್ಲಿ ದೌಲತಾಬಾದದ ಒಬ್ಬ 

ಯವನರಃಜನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಶತ್ರುರಾಜರು ಮುಂ 

ದಾಗಿ ತಿಳಿಸದೆ ಜೇವಗಡದ ಊರಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಹಳೆಯನ್ನು ಊದಿ 

ದರು. ಆಗ ಪೇವಗಡದ ಯವನರಾಜನು ಎಡೆಯೊಡೆದವನಾಗಿ ಒಡನೆ 

ಶತ್ರುವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ ಜನಾರ್ದನಪಂತರಿಗೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು 

ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆ ಪತ್ರವು ಬಂದಾಗ ಪಂತರು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾ 

ರೂಢರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು; ಏಕನಾಥರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ರಾವುತನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಏಕನಾಥರು ಓದಿಕೊಂಡರು. ಗುರು 

ಗಳನ್ಸೈಬ್ಬಿ ಸಿದರೆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭಂಗವಾಗುವದೆಂದೂ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸ 

ಕೆಡುವದೆಂದೂ ನೆನೆದು ಏಕನಾಥರು ಹೊರಗಣಿಂದಲೆ ಗುರುವಿಗೆ ನಮ 

ಸ್ಟಾರ ಮಾಡಿ ಪಂತರ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನೆ ಧರಿಸಿ 

ದಿವ್ಯಾಖುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಿವ್ಯಾಶ್ವವನ್ನೇರಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಏಕನಾಥರ 

ಮುಖಭೂನವೂ ಜನಾರ್ದನಸಂತರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದ ದ್ದ ರಿಂದ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಲಕನಾದ ಏಕನಾಥನ 

ಧೈರ್ಯವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. 
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ಕಂ! ಕರಿಘಟಿಯಂ ಸೀಳ್ದದು ಕೇ | 

ಸರಿ ಶಿಶುವಾಗಿರ್ದೊಡಂ ಮಹಾರಭಸದಿ ತಾಂ |! 

ಅರಿಗಳನುರುಪುವ ಧೀರತೆ | 

ಮೆರೆವೊಡೆ ಬಾಲತ್ಚಮಡ್ಡ ನಿಲ್ಲದದೆಂದುಂ || 

ಯುದ್ಧ ದ ಸಾಮಾನ್ಯಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಏಕನಾಥರು ಆ ದಿನ ತುಮುಲ 

ಯುನ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗೆಡಿಸಿ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು 

ಹೊಡಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದರು. 

ಕಂ! ಧರೆ ಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಯಪ್ಪುದು; | 

ಶರನಿಧಿ ಕಾಲುವೆಯ ಪಾಡ ಪೋಲುವಮ; | 

ಗಿರಿರಾಜನೊಂದು ಹುತ್ತಕೆ | 

ಸರಿ; ಧೀರತೆಯೊಂದು ಮನಡೊಳಿಹ ನರಗೆ | 
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕಥ್ಸೈರ್ಯವನ್ನೂ ವಾಚನಿಕಧ್ದೆರ್ಯುವನ್ನೂ ತೋರಿ 

ಸುವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವದರಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಂಟಾಗುವದು. ಮಾನಸಿಕಥೈರ್ಯಕ್ಕ್ಯಂತು ಇವು ಬೇಕೇ 

ಬೇಕು. ಭಗವದನುಗ್ರ ವಿಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖ 

ನಾಗುವದಕ್ಕಾಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. 

ಧೈರ್ಯೆವೆಂಬ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಕ್ಕೆ ಅಸಜಯವೆ 

ಒರೆಗಲ್ಲು. ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೋದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವು ಉಕ್ಕುವ 

ದೇನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಆ ಥೈರ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಿನ 
ಮೇಲೆ ಸೋಲಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಉತ್ಸಾಹವು ತಗ್ಗದಿರುವದೆ ನಿಜವಾದ 

ಥೆ ರ್ಯ. ಗೆಲುವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಳೆಯುವ ಧೆ $ರ್ಯವು ಹೇಡಿಯಲ್ಲಾ 

ದರೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಅದು ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಥೈರ್ಯ. ಎಷ್ಟು 

ಸೋಲಾದರೂ ಕುಗ್ಗ ದಿರುವ ಧೈರ್ಯವು ನಿಜನಾದ ಧೀರನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು. ಚಿತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನೂ ರೂಂಸಿಯ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯೂ ಅಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಯಶೆಸ್ಸನ್ನು 
ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. 

ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ 
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ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚ ಬೇಕೆಂನಿದ್ದ ಅಕ್ಬರನು ಚಿತ್ತೂರನ್ನು ಸ್ವಾಹಾಕಾರಮಾಡು 
ವದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಸುಜ್ಜ ವನ್ನಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ 
ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ತಂಜೆಯಾವ ಉನಯೆಸಿಂಗನು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ 

ದರೂ ತಂಡೆಯ ಸೇಲಿನಿಂದ ನಿರಾಶನಾಗದೆ ಬಾಲಕನಾದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನು 

ತನ್ನ ಎಳೇ ಮೈಯನ್ನು ರಣಭೂಮಿಗೊಡ್ಡಿ ದನು. ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವನಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವು ಕಾಣದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪರಿವಾರದವರು ಅವನನ್ನು 

ಕಮಲಮಿರಮರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿದರು. ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಶನೈಶ್ಚ 

ರನು ಬಿಡನೆಂಬಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಅಕ್ಬರನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾನಸಿಂಹೆನು 

ಬಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೂಡಿದನು. ಪ್ರತಾಪನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ 

ತಲೇತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಪ್ರತಾಪನು ಉದಯಪುರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
ಕೊಂಡುಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದನು. ಆಗಲೂ ತುಂಬ ಗಾಸಿಯಾಗಿ 

ಅವನ: ಕಮಲಮಿರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾ ತವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 

ಕಂ! ಎರಡೇ ಸ್ಥಿತಿಗಳ್ಳೀ ರ | 

ರ್ಗಿರುವವು ಪೂಗೊಂಚಲಂತೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಲ್ || 

ನರರೆಲ್ಲರ ಶಿರವೇರುತ | 

ಮೆರೆವುದದಿಲ್ಲಮೊಡೆ ಕಾಡಿನೊಳೆ ಸೊರಗುವದು | 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನನ ಉಸ್ಪನ್ನು ಉಂಡಿದ್ದ ಬೀಮಸಿಂಹೆನಿಂದ 

ಒತ್ತಾಸೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆಗ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ 

ಕಮಲಮಾರವೂ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿದವು. ಆದರೂ 

ಚಿತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಕೈಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಫೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವನ ಚರಿತ್ರೆಯ 

ತುಂಬ ಸೋಲುಗಳೆ ಇದ್ದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಅವನ ಧೀರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ 

ಮಾಡುವ ಭೂಷಣಗಳಾಗಿರುವವು. 

ಕಂ! ಮಹನೀಯಮಾನವರ್ದು | 

ಸ್ಫಹೆವಾದಪಘಾತದಿಂದೆಯುಂ ಜಸವಡೆವರ್ || 

ತುಹಿನಗಿರಿಯಂ ವಿದಾರಿಪ | 

ಮಹಾಗಜಂ ದಂತಭಂಗದಿಂ ಶೋಭಿಪವೊಲ್ || 

ಗೆಲುವಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡುವದೇ ನಿಜವಾದ ಧೀರತೆ. 



ಶ್ರ ಸೆ | ೧೬೪ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ರಾಂಸಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಣ್ಣಿವು ಮೆರುಗನ್ನು 

ಪಡೆದು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವದು, ನಿಜವಾಗಿ ಆಕೆ ಆಗ ನಡೆದ ಶಿಪಾಯರ 

ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ "(ಷರ ಪಕ್ತನನ್ನೆ ಹಿಡಿಮ ಎನೆ ಸ್ಟೌ ಉಪಕಾರವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪು ಕಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಿ 

ಅವರು ಲಕಿ ಕ್ಸ್ಮ್ಟೀಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ 5 ತಿಭಟಿಸುವವ ಕೊನೆಗೆ ಅನರ್ಥ 

ಪರಂಪರೆಗಳಾಗಿ ಊರೆಲ್ಲ ೫೫ 1. ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಆ 

ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಯಿತ. ಧೀರಳಾದ 

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿಯು ಜೀವಗಳ್ಳಳಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. ಜೀವವನ್ನು ಳಸಿಕೊಂಡು 
ಧರ್ಮಪಕ್ಷದ ಜಯಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಗೆಗೆದು 

ಕಾಲ್ಸಿ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿದ ಪೇಶ್ರೆ ಬಾಜಿರಾಯನಿಗೆ ಶರಜುಕೋ ದಳು. “ಬಾಜಿ 

ರಾಯನನ್ನು ಸತ್ಸರಿಸ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ಅಭಿವ ನಖಳಾಗುವದಕ್ಕೆ ತಕ್ಸ ಸಿದ್ಧತೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ೃತ್ತಿರುವಷ್ಟ ರಲ್ಲಿಯೆ ಲಕ್ಷೀಬಯಿ ಟೂ ವಾಂಯಕ್ತ 

ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ,ಗೆ ಜಯ 

ವಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಜಿರಾಯನೂ ಕೂಡ ಸಲಾಯನಸೂಕ್ತನನ್ನು ಪಾರಾಯಣ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಗ್ಹಾಳೆ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಸಿಂಧ್ಯನನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರಿಗಟ್ಟಿ ಕೊಂಡರು. “ಅದರ ವಾಸನೆ 
ಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆರ್ಭಟವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿದರು. ಆಗ ಬಾಜಿರಾಯನು ಮದೋನ್ಮ: ತ್ಮನಾಗಿ "ಊರಲ್ಲಿ ನಿಷಯ 

ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗನಾಗಿದ್ದ ನು. ಬಂದ ಮೃ ತ್ಯುವಿಗೆ ಉತ ತ್ರರವನ್ನು, ಹೇಳುವ 

ಭಾರವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಮೇಲೆಯೆ ಬಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯೂ 

ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆಯುವವಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯು ಟಿ 4 ಮಹಿಹಾ 

ಸುರಮರ್ದನಿಯಂತೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೀರಾವೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಳು. 
ಏನುಮಾಡುವದು? ದೆ ವಸಹಾಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಅಲ್ಲಿಂ 

ದಲೂ ಓಡಬಜೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚುನುರಿ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಬಾಯಿಯು ಹೇಗೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನುಸುಳಿ ಬೇಕೆ ಕಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿ 

ದಳು. ಆಗಲೂ ಶತ್ರುಭಟರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಾನು 

ಹತ್ತಿದ ಕುದುಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ದ್ದರಿಂದ ಒಂದು 



ಉದ್ಯೋಗ ೧೪೫ 

ಜಲಾಶಯದ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ಖಡ್ಗದ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಾಸಿಪಟ್ಟು 
ಹಾಗೆಯೆ ಪ3ಂಧಾಮನನ್ನೈೈದಿದಳು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೂ 

ಸ್ಫೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲುಗಳೇ ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ 

ಆಕೆಯ ಧೀರತೆಯೆಂಬ ಕನ್ನಡಿಯ ಮಸುಕನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಬೆಳಗುವವುಗಳಾಗಿ 

ರುವವು. ಮೊದಲನೆ ಸಲವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಆಕೆಗೆ ಈಗಿ 

ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲುಗಳು ಕಾಯಿಕಥೈರ್ಯದ 
ಲಿಯೂ ವಾಚನಿಕಥೆ 3ರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೆ ಭೂಷಣವೊ ಮಾನಸಿಕ 

ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೆ ಭೂಷೂ. ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನು ವಿಷಯ 

ಗಳಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೆ ಒಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ 
ಅವನಿಗೆ ಆದೆಶ ಮಹತ್ತ ಎವೇ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೊ ಸಲ ಕಷ್ಟ 

ವೆನಿಸಿ, ಎಸ್ಟೋ ಸಲ ಆಪಜಯವಾದಕೆ ಆಗ ಜಯದ ಬೆಲೆ ಯಾ 

ಕೊನೆಗೆ ಜಯವಾಗದಿದ್ದ ರೂ ಕೂಡ ಜಯವು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ 

ದೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಥೈರ್ಯವೆಂಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಮೈ ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಅಳುಕಬಾರದು. 

eR 

ಉದ್ಯೋಗ 

ವಂ ಧೈರ್ಯವೆಂಬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೊಂದು ಅಳವಟ್ಟರೆ ಅದು 

ಉಳಿದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿಯಮನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ 
ಮೇಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಳಿಸು 
ವದು. ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು 
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವದು. _ಉಜ್ಯೊ ಗಮೊಡರಿ ಗಳೂ 
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ಕೆಲಸದಸ್ಸಿ ತೊತಗಿರುವಿಕೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿ ಯಗಳಿರು 

ವಂತೆ ವದು ಕರ್ನೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ ಇರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ 

ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮನು 

ಷ್ಯನು ಹೊಟ್ಟಿ; ಗಾಗಿ ಉಸ್ಫೋಗನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವಡೆಂಬುದಂತು 

ಸಂಯಷೆ ಕ್ಟ? ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ರ ರುನವನು ಕೂಡ--- ಹೊಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ 

ದುಡಿಯಬೇಕಾದ್ದಿ ಬ್ಲದಿದ್ದ ರೂ- -ಬದುಕಿರುವದಕ್ಕಾದರೂ ಅವನು ಏನಾ 

ದರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಉಸಯೋಗಿಸದೆ ಗಾಳಿಗೆ 
ಬಿಸುಟರುವ ಕಬ್ಬಿಣವು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಕೆಡುವಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ 

ದೇಹಕ್ಕೆ ಭಾರಮಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಜೀವಶವಗಳಾಗುವವು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೋಮಾ 

ರಿಯು ಸ್ವಾಮಿ ವಿನೇಕಾನಂನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಉಪ್ದಾ ರಕ್ರೈ ದಾರಿ 

ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ನಿರುಸ್ಫೋಗಿಯಾಗಿರುವದನ್ನು 

ತಿಳಿದು ಕಳ್ಳತನನನ್ನುದರೂ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಉದ್ಧಾರದ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರಂತೆ. 

ಕಭ ನಿತನವು ಮಾಡತಕ ೈದ್ವಲ್ಲ ನಿಜ; ಆದರೆ ಯಾನ ಕೆಲಸ ಸವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ 

ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಮುದುರಿಕೊಂಡು ಕೂಡುವದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ 

ಮಾಡುವದುತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಯಾವ 
ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡನೆ ಕುಳಿತರೆ ಶರೀರವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಗೆದ್ದಲು ತಿಂದು 
ಹೋಗುವದು. ಧರ್ಮದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರವು ಮೊದಲನೆಯದು. 

ಶರೀರವಿಲ್ಲನೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 
ಧರ್ಮವಿನ್ಲನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪ್ಫಾರವಿನ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶರೀರವೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಸಾಧನ. ಇಂಥ ಶರೀರವನ್ನು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುವದೇನು ಜಾಣತನ? ಶರೀರವು ಸಜೀವವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ--ಕಳ್ಳತನ 

ವಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ--ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗವಿರಬೇಕು. ನರಕದ 

ದಾರಿಯೆನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹಿಡಿಯುವದೆಂಬದು ಶರೀರವು 
ಸಜೀವವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲಿನ ಮಾತು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಉದ್ಯೋಗಿ 

ಯಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದ ಗತ್ಯ. 
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ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯೆ ಅವನ ಉಡ್ಯೋಗವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿರುವದು. 

ಒಬ್ಬನು ಈ | ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಾಡು 
ತ್ರಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ತಿನ್ನುವದು, ಕುಡಿಯುವದು, ಉಸಿರಾಡುನದು-ಈ 
ಬಗೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ 
ಮಾಡದೆ ಯಾವನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರುವದಕ್ಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋ 

ಗವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೊಟ್ಟಿಯ ಪಾಡಂತು ಸಾಗುವದೆ ಇಲ್ಲ. ಧನಿಕನಾದರೂ 
ಹೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಜೀಶಾದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ ತಿಂದನ್ನವು ಜೀರ್ಣಿಸುವ 
ದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮನವನ್ಮಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಮನುಷ್ಯನು 
ಎಂಥ ಧೀರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗದೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಕ:ಶನಿಲ್ಲ. ಧೀರತೆಯು ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪದಂತೆ; ಉದ್ಯೋಗವು ಅದರ 
ಸುವಾಸನೆಯಂತೆ. ವಾಸನೆಯು ಮಃಂದಾದ ಹೊರತು ಹೊ ಯಾರ ಮನ 

ಸ್ಸನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗವು ಮುಂದಾದ ಹೊರತು ಧೀರ 

ತೆಯು ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ಕೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು 

ಧೀರತೆಯಿದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ 

ಕಂ ಬರಿಶಕ್ಕಿಯಿ.ಂದೆ ಫಲಮೇಂ? | 
ಪೊೆಸೆದ್ದು ದ್ಯೋಗಗೆಯ್ಯದಿರೆ ಫಲಿಸದು ತಾಂ | 

ಗೊರಕೆಯ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿಹ ಕೇ | 

ಸರಿಯಾಸ್ಯಕೆ ಬಂದು ತಾವೆ ಬೀಳ್ವ ವೆ ಮೃಗಗಳ್ ? 11 

ಅಥವಾ ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಜೋಳಿಗೆಯೆಂದು ಗೊಟಕ್ಕೆ ತಗಲುಹಾಕಿದಕೆ 

ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬುವದೆ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ 

ತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದಕೆ: 

“ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸು 

ವರೊ ಅಂಥವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ವಹಿಸುವನೆಂದಮೇಲೆ 

ನಾವು ಹೊಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ಏಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು? ನಾವು ಅವನ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 

ರಾಯಿತು.” ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸಯುಕ್ತಿಕ 
ವಾದ ಮಾತೇ ಸರಿ; ಆದಕಿ ಇದರ ಆಚರಣೆಯು ಮಾತ್ರ ಕಠಿನ ಯಾರಿ 
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ಗುದರೂ ಯಾನಾಗಲೂ ಅನ ಸಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಸೆಸು 

ವದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಿ ಅನರು ಉಸ್ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರೆ 

ಬಸುನು; ಅವರ ಮುಂಸೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ತ್ತಲಾರೆವು. ಅವರಿಗೆ 

ನನ್ಮು ಸಸಸ್ರೂರು ಪ್ರಣಾನುಗಳು. ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಭಾರವನ್ನು 
ಪನಮಾತ್ಮನು ಮಿಸಸೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಟ ವೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ 

ಯೋಗ್ಯತೆ ಸುಂಟುಗುವನೆ | ಅದ ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ 

ತಾವು ಭಕ್ತರೆಂಬ ಭಾರನಾನ ಬಿರುದಿನ ಬಿಸಿ ಯನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 

ಕೊಂಡು ಉಸ್ಫೋಗನನ್ನು ಉಸೇಕ್ಷೆಮಾಡುವವರಾಗಬಾರದಿಂಬದಕ್ಕಾಗಿ 
ಉಸ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದು. ಅಥವಾ 

ನುವು ಹೇಳಬೇಕುಗಿರುವದೇನು? ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಭಜಿಸುವದೂ ಒಂದು ಉಪ್ಯೋಗವೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿಯ: 

ಉಸೋಗನನ್ನ ಹುಂಬ ವಾಕಿಸೇನೂ ಎರಡಿ ಸಿ. ಉಜ್ಯೋ 

ಗದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಅನನ್ಯ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಯಿತು. ಬರೀ ಸ್ಥೂಲದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಉಸ್ಕೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲೆ (ನರ್ಥವಿಸೆ? ಹೊರಗೆ 

ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಡಾಂಭಿಕನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ ಮೈ ಗಳ್ಳ ತನವು 

ಅದನ್ನುಳ್ಳೆ ಮಸ್ಯನಿಗೆಷ್ಟರ ಅನಮಾನಕರವೊ ಅವನಿರುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ 

ಅಷ್ಟರ ಅನಮಾನಕರವು, ಸೋಮಾರಿತನನೆಂಬುದು ಒಂದು ರೋಗವೆ 

ಸರಿ. ನೀರು ಹರಿಯೆಸೆ ನಿಂತಿರುವ ಕುಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ 

ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕಿನ ಮತ್ತು ನೀಚವಾದ ಆಲೋಚನೆ 
ಗಳುಂಟಾಗುವವು.. ಅವನ ಆತ್ಮವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗುವನು. ಅವನ 

ಬಾಳು ಜನಾಂಗಕ್ಕೊಂದು ನೆಗ್ಗಿ ಲಮುಳ್ಳಗಿಡ. ಈ ಅಭಿಪ್ರುಯನನ್ನು 

ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರರೂ ಹೇಳಿರುನರು. 

ಕಂ ಆಲಸ್ಯಮೆಂಬ ದೃಢತರ | 
ಜಾಲದ ತೊಡರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟತೆಯಂ ॥ 
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ಪಾಲಿನ ಮನುಜರ್ ತಮಗುಂ | 

ಮೇಲೆನಿಸಿದ ತನ್ಮು ಕುಲಕಮಮರಿಪರಳಿವಂ |” 

--ಸೀತಿವುಂಜರಿ 

ಸೋಮಾರಿಯಾದವನು ಎಂದಿಗೂ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗುವದೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖಿ 

ಯಾಗುವದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ ಓಹಿತಕ್ಳಾಗಿಯೂ ಜರಾ 

ಸ್ಹ 1೫ ಪ್ರತಿಯೊಬ ನೂ ಉದ್ದೋಗಿಯಾಗಲೇಬೇಕು. 

ಬಾಗು 1088 ಬೀಸುವ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ತಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದು; ಉಜ್ಯೋಗವು ತ್ರಿಕರಣಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಡೆಯ 

ಬೇಕು. ಉಸ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು; ಉದ್ಯೋಗವೇ 
ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ಪವಾಗಬೇಕು. ಈ ಉಸಪ್ಕೋಗವೇ ಉಸ್ಕೋಗ. ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಏನಾದಕೊಂದೊಂದುದ್ಯೋಗವನ್ನು 

ನಡೆ ಸುತ್ತಲೆ ಇಚ ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದವರು ಬಹು 

ಕಡಿಮೆ... ಉಸ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಿಕರಾಶುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದೆ--ತನ್ನ 
ಯವೃತ್ತಿಯಾಗದಿರುವದೇ--ಅದು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಾರದೆ 
ಇರುವದೆ--ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ತನ್ಮಯವೃತ್ತಿ ಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು 

ಸಾರ್ಥಕವಾಗದೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ 
ಯತೆಯುಂಟಾಗುವದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಸಂಚಿಕಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನ 

ವಾಗುನಸೆಂದು ನಃ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವರು. ಪ್ರಪಂಚನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಪರಮಾರ್ಥವಿನ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಮಾರ್ಥದ ಹಾದಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 

ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದು ಗೆ ದು ಪರಮಾರ್ಥದನ್ಲಿಯೂ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲೆ 

ಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಗಾಳಿಯಗುಟಿಕ ಮಾತಲ್ಲ. ಇನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ 

ಉನಾಹೆರಣೆಯುಂಟು, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾಗಿದ್ದ ಜು ದೇವಗಡಡ 

ಯನನರಾಜನ ಪಂತಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದೆ ಜನಾರ್ದನಸಂತರಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ 

ಪಾಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರು. ಮುಮುಕ್ಷುವಾಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು 

ಪರಮಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗಿಸುವರೆಂದು ಎಲ್ಲ 
ರಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಇರುವದಷ್ಟೆ. ಜನಾರ್ದನಪಂತರು ಏಕನಾಥನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ 
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ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಕೇನಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಗಳೆ ಆಗಿದ ವು. ಎಂಥ ಪ್ರಾಸಂ 
ಚಿಕಗಳು! ಯದ್ಧಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಯ್ಫಾದೃಶವಾದ ಪರಿಚಯ. 

ಇರಲಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಏಕನಾಥರ ಕೈಗೆ 

ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಜೆಳಕು ಹೆರಿಯುವದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಸ್ತರೂಸಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಹೇಳಿದರು. ಏಕನಾಥರು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 

ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತರು. 

ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಯವರಾಗಿದ್ದದ್ದರಿಂದ. ಲೆಕ್ಸ ತಿಲ pS ತಾಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು; ಆದರೆ ಆಯನ್ಯಯಗಳ ಮೊತ್ತ ದ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ 

ವೃತ್ಯಾಸ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಟ್ಟು ಎಸ್ಟೆಷ್ಟೊ ಸಲ 
ಕೂಡಿ ಕಳೆದರು. ಏನಾದರೂ ಆ ತಪ್ಪು ಗಿ ಹೆೊಿರಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಏನು 

ಮಾಡಿದರೂ ಲೆಕ್ಸವು ಬಾಯಿಗೂಡದೆ ಹೋದನ್ನ ರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದು 

ಗುಣದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. ಈ ತಳಮಳದಲ್ಲಿ 

ದಿಕ್ಳುಗಾಣದೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು; ಹೊಡೆನದ್ದೂ ಆಯಿತು. 

ದೂರದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ರೆಯೆಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂತರು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕಣ್ಣು 

ಬಿಟ್ಟು ದೀಪವು ಉರಿಯೆತ್ತಿರುವದನ್ನೂ ಏಕನಾಥರು ಕುಳಿತಿರುವದನ್ನೂ 
ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗರಕ್ಕೇನು ಕಾರಣವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿ 

ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಏಕನಾಥರ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೂ 
ಮನಸ್ಸೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನೆಲಾಕಚ್ಚಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಪಂತರು ಬಂದ ಜ್ಞಾ ನನಾಗುವದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 

ಒಮ್ಮೆಗೇ ಆ ತಪ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲು ಏಕನಾಥರು ಅತ್ಯಂತ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ 

ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೇಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಪಂತರು ಮುಂದೆ 

ಬಂದು ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಏಕನಾಥರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 
ಹೇಳಿ ನಾಚಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ಆ ತನ ಒಯವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ 

ಪಂತರು ಇದೇ ತನ್ಮಯತೆಯೆ ಸರಮಾತ್ಮಸಾಕ್ಲಾತ್ವಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡು 
ವದೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನರ ಭುಜವನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಆಗಲೆ ಅವರ. ಮೇಲೆ 
ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರ ಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದ ಉದ್ಯೋ 



ಉದ್ಯೋಗ ೧೫೧ 

ಗವನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಿಡುವದು 
ಶ್ರೀಯಸ್ಕರವು. 

ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಮನುಸ್ಯನನ್ನು ಸರ್ವಸಂಪಶ್ಕುಗಳೂ ತಾವೆ 

ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವವು.  ಉಸ್ಯೋಗದ ಬೆ:ಬಲವೊಂದಿನ್ದಕೆ ಆ 
ಮನುಸ್ಯನಿಸೆ ಅನಾಧ್ಯವಾನನ್ನು ಯಾವನೂ ಇನ್ಲ ರಣಜಿ ತಸಿಂಗನು 
ಒಮ್ಮೆ ಬಿಯಾಸ್ ನವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಂಡನ್ಸೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು 
ನಿರ್ವಿಣ್ಣನಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೆ ಕೂರಿಸಿದ ಶಹಾರುಮಾರ 
ನೆಂಬುನನು ದಂಡೆತ್ತಿಬಂದು ರಣಜಿತನ ಲಾಹೋರನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೆಡಸುನದಕ್ಕೆ ಮೊನಲುಮಾಡಿದನು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ 

ಸಹಾಸುಮಾರನು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಕುಬೂಪಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿ 
ಬಂತು. ಆ ಪ್ರ ಯಾ ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹನ್ನೆರಸು ತೋಪುಗಳು ಜೀಲಂ 

ನದಿಯೆಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಖಿನ್ನನಾದ 

ಶಹಾರುಮಾರನು ಆ ತೋಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿ ಕೆ ಲಾಹೋರನ್ನು 

ತಿರುಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ರಣಜಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯ 
ವನ್ನು ಬಿಡೆಬಾರಜೆಂದು ರಣಜಿತನು ಬಹುಸಾಹೆಸೆ ಮಾಡಿ ಆ ತೋಪು 
ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಶಹಾರುಮಾರನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾನು 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದನು. ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದಾಗದಿದ್ದಕೆ 

ರಣಜಿತನು ಹಿಂದುಸ್ಥಾ ನದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರುಷೆರಲ್ಲೊಬ್ಬನಾಗುವ ಸುಯೋ 

ಗೆವನ್ನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಮಸಾರಾಷ್ಟೆ ವರಾಜ್ಯಸ್ಥಾಪಕನಾದ ಶಿವಾಜಿಹೊ  ಉಸ್ಕ್ಯೋಗ 

ತತ್ರರತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿರುವೆನು. ಅವನೆ ಜೀವಿತಕಾಲ 

ದೆಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಅನನ ವಿರಾಮಕಾಲಗಳೆಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ ವು, 

ಆಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೊ ದಂಡೆತ್ತಿಹೋಗದೆ. ತಟಸ್ತ ನಾಗಿದ್ದ ದೆ ನ್ನು ಸೋಡಿ 

ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದೆ "ಸಾಕೆನ್ಸ ಸಿರುವದೆಂದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು 
ಮೊಗಲರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ £ ಹಾಯಿ ಹೋದದ್ದ ರಿಂದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವ 
ನೆಂದರು. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದರೊ ಶಿವಾಜಿಯು” ಮಾತ್ರ ಒಂದುಗಳಿ 

ಗೆಯೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಎರೆಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನನು 



೧೫೨ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಹೊರಗೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊನಡದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸೆಲೆಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸಾಹಸನನ್ನೂ ಮಾಡು 

ಕ್ರಿದ ನು. ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯೆಂದೂ, ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮವನ್ನು 

ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವರೆಂದೂ ಅವನು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಆಡಿ 
ತೋರಿಸುತಿ ತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ಪ ರ ತಿದಿನವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಸ್ರೆಮಾಡು 

ತ್ರಿದ್ದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಾಸುಗಳ: ಕಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಯಾನಾಗಲೂ ಅವನು ಉಪ್ಯೋಗನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ದ್ದ ಕೆ ಅಬ್ಲ. ಹೊರಗೆ 

ಶತ್ರುಗಳೊಡಕೆ ಹೋರಾಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನಂತೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕುದುಕೆಯ 

ಬೆ ಮೇರೆಯೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು, "ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಳಕೆ ಇಳಿಯು 

ತ್ರಿರಲಿನ್ಸಿ. ಗೋಸೇವೆ ಸ್ನಾನ, ಪೂಜೆ, ಪುರುಣಶ್ರಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಾದಿ 

ಸಾಧಕ್ಕೆ ಪರಿಜನಸೊಡಫೆ ಮತ್ತು ಪುರಜನಸೊತನೆ ಸಂಭುಷಕ್ಕೆ ರಾಜ 

ಕಾರ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ, ಭೋಜನ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣ-- 
ಇವೇ ಆಗಿನ ಅವನ ನಿತೃಕರ್ಮಗೆಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ 

ನಿರತನಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ರಿಂದಲೆ ಅವನಿಗೆ 

ರೋಕೋತ್ತರವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. 

ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೆ ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ 

ಸಾಧನೆಯಾಗುವದಂತು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಉಸ್ಯ್ರೋಗತ್ವದ ದರ್ಶನಮಾತ್ರವೆ 

ಎಷ್ಟೊ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈ ನಶಮಾಡಿಕೊಡುವದು. ಉದ್ಯೋಗದ 
ಪ ್ರತಿಭೆಯು ಅಷ್ಟು ಬಲವತ್ತ ಕಫಾದದ್ನು. ಓಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯ ಡಿಸ 

ಸೇನೆಯು ಫೀಕ್ಕಿಬಾಜೀರಾಯನ ಪೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು. 

ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮೊಗಲಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಲೆಗ ಅವನ್ನು 
ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮೂಗುಹಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದಂಥ ಶೂರನ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತರಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಚಿತ್ರಗಾರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಚಿತ್ರಗಾರನು ಬರೆದು ತಂದ ಚಿತ್ರ ರಲ್ಲಿ 
ಬಾಜೀರಾಯನು ದೊಡ್ಡ ದೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹ 

ಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಕಡಿವಾಣದ ತುದಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲಕ್ಕೆಸೆದುಕೊಂಡು 
ಎಡಬಲದ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಆಳುಗಳು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬಲಿತ ರಾಗಿಯ ತೆನೆ 



ಉದ್ಯೋಗ ೧೫%. 

ಗಳನ್ನು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ಊದಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಡುನಡುವೆ 

ಹಸೀ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಭೋಗಪರವಶ 

ನಾಗಿದ್ದ ಮೊಗಲಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಈ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ;ಇವ 

ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುವದು ಕಠಿನವೆಂದು ಬಗೆದು ಬಾಜೀರಾಯನಿಗೆ ತನ್ನ 

ಆದಾಯದ ಚತುರ್ಥಾಂಶವನ್ನೂ ದಂಡಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾ 

ಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 

ದೇವರು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರುವ ಕ್ಲೈಕಾಲುಗಳ ಉಪಯೋಗದ ವಿಷಯ 
ದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಸ್ಪಾಕ್ಷಿಯು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುವಜೊ ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ 
ಜೀವನಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾದರೂ ಎದೆಗೊಟ್ಟು 

ಸ್ಪತಂತ್ರರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಕೆ ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದಿಂದ 

ಬಾಳುವ ದೀನವೃತ್ತಿಯನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸ್ಪೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳು 

ಎಂದಿಗೆ ದೀನವೃತ್ತಿಗಿಳಿಯುವದೊ ಅಂತದೆ ಅದು ನಿರ್ಜೀವವೆರಿಸುವದು. 

ಒಮ್ಮೆ ಆ ನಿರ್ಜೀವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತೆಂದೆರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭು 

ದಯದ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ದುಡಿಸದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದ 

ಇಲ್ಲವೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆಯು 
ವದು ಬಹು ಕೆಟ್ಟ ಹೇಡಿತನ. ಇತರರಿಂದ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ 

ಸುಖ ಸಾಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮರುಳಾಗುನದು ಬಹಳ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ 

ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಕ ನಡ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಧೀರ 

ರಾದನೆರು ಈ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ರಿಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ 

ಡೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಲದಿಂದಲೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ 

ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಇತರರ ಅನುಗ್ರಹೆದಿಂದ ಬದುಕುವವನು 

ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬದುಕಿರುವವನೆನಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವನು ಬದುಕಿರು 

ಪಾಗಲೆ ಸತ್ತವನು. ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಜೀವಿಸುವವನು ಸತ್ತರೂ 
ಕೀರ್ತಿಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವನು. ವೈದ್ಯನು ಕೊಡುವ ಸಂಜೀವಿನೀ. 

ಮಾತ್ರೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ರೋಗಿಯನ್ನು 
ಬದುಕೆರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವ 
ಚೈ ತನೆ 8 ಸುಸ್ಮಿತಿಯುಳ್ಳವರೆ ಬದುಕಿರುವವರು. ' 
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ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಪ್ರತಾಸವುಳ್ಳೆ ಪ್ರತಾಸಸಿಂಹನು ಮಹಾಪ್ರಬಲಶತ್ರು 

ವಾಡೆ ಅಕ್ಬರನೊಡನೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ 

ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳೆ ಆದವು. ಆದರೆ ಅಕ್ಬರನ ಮೈತ್ರಿತ್ಪಕ್ಕೆ 

ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಧಾಂಗೀಕಾರನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಸುಖಾನು 

ಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪನು ಉಳಿದ ರಾಜಪುತ್ರರನ್ರೆೈಲ್ಲ ಮಠೆಸುವಷ್ಟು ಮುಂದೆ 

ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಸೀಗಿದ್ದರೂ ಅಕ ರನ ಕ್ಛ ಪಾಕಟಾಕ್ಟನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡು 

ವದು ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ಒಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ" ಮನುಷ್ರ ನೆಂದಿದ್ದರೂ ಸಾಯ 

ಬೇಕು. ಬದುಕುವದಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಟುಕ್ತದಿಂದ ಬಮುಕುವದುತ್ತ ಮ. 

ತನ್ನಂಥ ಅಥವಾ ತನಗಿಂತಲೂ ಕೀಳಾದಂಧ ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರದವರ ಅನು 

ಗ್ರಹದಿಂದ ಎಡಗಯ್ಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವದು ಮಾತ್ರ 
ಅನುಚಿತ. ಪ್ರತಾಪನು ಅಕ್ಬರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೊಡದೆ 

ಹೋದಡ್ದಿಪ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ತಮ್ಮನು ಜಾತಿಯಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು 

ಅಕ್ಬ ರನ rh ದಿಂದ ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅಕ್ಬರನ 

ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 

ಕೆಲವು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾ ಧೀನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು 

ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ce ಆಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ 
ಘಿ: ಕ್ರ ತಾಸನಿಗೆ ಅಂಥ ಸೌಕರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ 

ತಾಪನು ತಮ್ಮನ ಉಪಕಾರದ ಕಟ್ಟಿ ಗೆ ಬೀಳುವದಕ್ಕೆ ಕೂಡ. ಮನಸ್ಸು 

Kad ಸ್ಪಪ ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯನ್ನು EN ಜಕು ವದಕ್ಕೆ ಸ್ನ ಸ್ಪಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಕೊರತೆಯಿದ್ದ 3 ತಂ ಸಹಾಯವು ಸಿಕ್ಕಿ ದರೆ ಯಿ ಮನಸ್ಸು ಕಾತರಿ 

ಸುವದು. ತನ್ನ ೩ಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು 

ಹೊರಿಸುವವರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. 

ಗಂಗಾಧರರಾಯನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರು ರೂಂಸಿ ರಾಜ್ಯ 

ನನ್ನು ಸ್ವಾಹಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಧವೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಯು ತನ್ನ 

ದತ ತ್ರಪುತಿಗೆ ರಾಜ ವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಟೋ ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು. 

ದತ್ತಪುತ್ರನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ನು. ಇಂಗ್ಲೀಷರ 

one ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 
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ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಕೊಡುನಂತೆ 

ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಬಾ rit ರೂ 

ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸ್ತಭಾವದನಳಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾತ್ರತೇಜಸ್ಸಿನ ಸ 

ಶ್ರಣದಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ಉಜ್ಜ ಲತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ ಬೃವದನ್ನೆ ಹ 

| ಆ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು `ಾಕಂಸಿಬಿಟ್ಟ ಳು. ಆಗ ಆಕ ಮಾಸಾಶನ 

ವನ್ನು ಸನ್ನದನ್ನು; ರಿ ಕೆಲವು ದಿವಸ "ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ, ಯನ್ನು ಹೊರೆಯ 

ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಾಕಜೀವನವು ತುಚ್ಛವೆ ದವೆಂದೆಣಿಸಿ ಆತೆ ಸೈಸಾಮ 

ರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ Wei ತುತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ವೈ ಸೊಟ್ಟ 

ದ್ದ ರಿಂದ ಆಕೆಯ ಶರೀರವು ಕ್ರಿಸ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಣಪೇವತೆಗೆ' ತುತ್ತಾ ರ 

ಯತಾದರೂ ಆಕೆಯು pi ಜಯಿಸಿದವಳೆನಿಸಿಕೊಂಡು 

ಕೇರ್ತಿಶರೀರದಿಂದ ಭಾರತಭೂಡೇವಿಯ ನಂದಾದೀಪರೂಪವಾಗಿ ನೆಲೆ 

ಸಿರುವಳು. 

ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕರ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ. ವ್ಯವಹಾ 

ರವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ತುಕು ಕಾಡ್: ಶಿಸೆ 

ಯಿಂದ ನಷ್ಟಪಟ್ಟಿ ದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಅಪಾರಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ “ಯಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 

ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಾಜ! ತಂದು Pe ಲು ತಾನು ಅಂಧ ಪರಿಗ್ರ 

ಹದಿಂದ ಜೀನಿಸಲಾರೆನೆಂದು ಹೇಳಿ ತುಕಾರಾಮನು ಆದನ್ನು ಅವನಿಗೇ 

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹಣದಿಂದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾ ರ 

ವನ್ನು ಹಸೆ "ಕ್ರೀಯಸ್ಸ ನ್ನು ಸಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದನು. 

ತಾತ್ಸರ್ಯವೇಸೆಂದರೆ: 1 ಮುಂದೆ ದೀನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಬಾಳು 

ಬಾಳಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಈಗಿನ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ 

ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಗುಣದ ಕಡೆಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆನೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ನಾಲ್ಕುವರ್ಣಗಳೆಂಬ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಕರ್ಮರೂಪ 

ವಾದ ಪ್ರವಾಹಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ 

ಹೆಂಯುತ್ತ ಬಂದು ಈಗ ಆ ಕಾಲುವೆಗಳ "ರಡಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಹೋಗಿ 



೧೫೬ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುವೆಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳೂ ಎಷ್ಟೊ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 

ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹರಿಯುತ್ತ ಬಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಗುಣಕರ್ಮವೃವ 

ಸೈಯು ತನ್ನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜನರು 

ಜನ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ವರ್ಣದವರಾಗಿದ್ದ ರೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ವರ್ಣದ 

ಉದ್ಭೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದ ಉದ್ಯೋ 

ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಪದ್ಧ ತಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರವೇಶದಿಂದ 

ಬಂದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕರೋಗ. ಗುಣಕರ್ಮವ್ಯವೂ ಯು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜಿ ಸುನು 

ಷ್ಯನು ತನ್ನ ವರ್ಣದ ಗುಣವನ್ನೂ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹ ರ್ಷಸ್ಥಿತಿ 

ಗೊಯ್ಯುವದಕ್ಕೆ ಸ ಸಾಧ್ನ 3ವಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ. ಅವನ ರಕ್ತ ದಲ್ಲಿ ಪರಂಪ 

ರಾಗತವಾದ ಆ ಟಾ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಮದಸ ಸಂಸ್ಥಾರವು ಬಲವಾಗಿ ಬೇರು 

ಬಿಟು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ೫ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸುವದು. ಸ್ವಭಾವ 

ಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮೋಹದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಬಾಲವನ್ನು 

ಹಿಡಿದು ಕಂಡಕಂಡ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈನೀಡುವದರಿಂದ ಆ ಉಪ್ರೋಗದ 

ಉತ್ಕರ್ಷತೆಯ ಅವಕಾಶವು ಬಹು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವದು. “ಪರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉತ್ಕೃರ್ಷಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆ 

ದಿರುವನಲ್ಲ!” ಎಂದರೆ ನಿಜ. ಆ ಉತ್ಪರ್ಷತೆಯ ಶ್ಲಾಘನೆಯು ಅಲ್ಲಿಯ 

ಜನರ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಾ 

ಯಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆ. 

“ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉತ್ಪರ್ಷ 

ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿ; ನರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?” ಎಂದರೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ 

ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬಹುದು; ನಿಜ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ 
ಪ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಬರೀ ಉದ್ಯೋಗದ ಉತ್ಪರ್ಷತೆಯೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ 
ವಲ್ಲ ಜನರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬೆಳವಳಿಗೆಯೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯ ಯ. ಯಂತ್ರವು 

ಈ ಉದ್ದಿ (ಶಕ್ಸೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಾರದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ, 

ಉಡಿ ಶಕ್ಕೆ ಸ ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರ ತೀಕಾರಮಾಡುವದು. ಸರ್ವನ್ನ ೈವಹಾರಗಳನ್ನೂ 
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ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರುವವರಿದ ನಾವು ಪರಸೆಃಶಿಗಳಾಗಿರುವ 

ಸಿ ತಿಯ ಕದೆಗೆ ಒನ್ಮೆ ಕಣ್ಣ ಸು ನೋಡಿರಿ. ಯಂತ್ರಗಳ ಘನಘೋರ 

ನಾವವು ಎಷ್ಟ ರನುಟ್ಟಿಗೆ 'ದಿಗಂತಗಳನ್ನು ವ್ಹಾಪಿಸಿರುವನೊ ಅವಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಹುಭಾಗದನರಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲದ 

ಗೋಳಿನ ಘೋಷವು ಮತುನರಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟಿಗಿಡಿದಿರುವವು. ಏಕೆಂದರೆ: 

ಯಂತ್ರವ್ಯವಹಾರವು ಧನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಂತ್ರವನ್ನು 

ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಧನಿಕರ ಧನಿಕತ್ತವು ಹಾವಿನ ವಿಷದಂತೆ ಸರ್ರನೆ 

ಏರುವದು. ಯಂತ್ರದ ಚಲನೆಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಚಲ 

ನೆಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಮಾಡಲಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಯಂತ್ರದವರ ಮುಂಡೆ 

ಕ್ಸೆನೀಡಿ ಬಾಯಿ ತೆತೆಯುವದರ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯ ಪಾಲಿಗೆ 

ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಉಳಿಯಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹು ಜನರ 

ಬಾಯಿಗೆ ಬುಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದಂತಾಯಿತು. ಯಂತ್ರಗಳು ಹೀಗೆ ಜನತೆಯ 

ಜೀವರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಭಾಗದವರು ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಾಣ 

ವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರುವದು. ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಆಲ್ಬಸಂಖ್ಯಾಕರಾದ ಧನಿ 

ಕರು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವರು. ಈ ಸ್ಟಿತಿಯು 

“ಇಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ” ಎಂಬ ನಾಣ್ಣು ಡಿಯನ್ನು 
ಮನುಸ್ಯವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವದು. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯ 

ನಿಟ್ಟು ನಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ, ಯಂತ್ರಗಳು ಧನಿಕರಿಗೂ ಜೀವನಪ್ರ ಸಿ 

ಹೇಗೆಂದರೆ: ಸಾಮಾನ್ಯಜನರು ಹೊಟ್ಟಿ ಲ್ಲದೆ ಸತ್ತರೆ ಧನಿಕರು ಅಜೀರ್ಣ 
ದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಂತ್ರಗಳು ಸರ್ವರೀತಿಯಿಂದಲೂ 

ಹಾನಿಕಾರಕಗಳೆ. 

ಜನತೆಯೆಲ್ಲ ನೆನ್ಮುದಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ರೂ ಉಪ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆ 
ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣವೃವಸ್ಥೆ ಯು ಬರೀ ನಮ್ಮ, ̀ಷೀಶಕ್ಕೆ 

ಮಾತ್ರವೆ ಅಲ್ಲ ಸ ಸ್ಪ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕ್ರೇಯಸ ್ಫರವಾದದ್ದು. ನನು ಸುದ್ದ 

ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹ ಇದನ್ನು. ನಡಿವೇಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. ಈಗ 

ಅದು ಶುದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು 
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ಅದರ ಬೇರನ್ರೈ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸ ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬ 

ನೆನದಿಂದ ಅನನ ಕತ್ತನ್ನು ಕೊಯ್ದ ಂತೆ ಆಗುತ್ತ ಸ್ಪ "ವರಾವ್ಯನಸ್ಥೆಯು 

ಊರ್ಜಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಥ್ಯೇಯವಿರಚೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗ 

ಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಜೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 
ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವದು ದೇವರ ನಿಯಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ 

ವರ್ಣನ್ಯವನೆ ಯ ಊರ್ಜಿತಸ್ತಿ ತಿಗೆ ಪಯತ್ನಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಪ ಯತ್ನ 

ವೆಂದರೆ "ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರ ಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಮನುಷ್ಯರ 

ಕ್ಸ ಗೆ ಕೊಡುವದು. ಆ ಯಾತ್ರ ನೆಂಬ ಪಿಶಾಚಿಯ ಅಬ್ಬರವನ್ನು 

ಕೆ ಸಿ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ MS ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಗೆ ಕ್ಸ 

ಕೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣ 

ದನರೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಡೆಗೆ ಕೈ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವೂ ಕ್ಷತ್ರಿ 

ಯತ ವೂ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಮಾವಶೇಷಮಾತ್ರ ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು 

ಅಪತ್ಯಾಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ವೈಶ್ಯವ್ಳ ತ್ತಿಯಾದ ಈ ಉದ್ಕೊ ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ 

ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು “ಸೇವಾನ್ನ ತ್ತಿಯನ್ನ ನನ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಅಶ್ರೇಯಸ್ಫರವು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ 
ಗಳಲ್ಲ ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಸಕ್ಷಿಗಳಾದ "ಯಂತ್ರವನ್ನು 

ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಣಗಳ ವೃವಸ್ಥೆ ಕೆಯ ವಿಚಾರವಾದ ಮಾತು. 

ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದ ರಲ್ಲವೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಣವ್ಯ 

ವಸ್ಥೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಈಗ ಹಿಂದುಸಾ ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾ ಬಕಾಟ' 

ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ವಲಂಬಿಸುವದು ಅತ್ಯಗ ತ್ಯ. ಇತರರ ಮುಂದೆ ದೀನತೆ 

ಯಿಂದ ಬಾಳುವ ಬಾಳು ಬಾಳಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಹಿಂದುಸಾ ಿನದವರ 

ಈಗಿನ ಬಾಳೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ದೀನತೆಯಿಂದ 

ಬಾಳುವ ಬಾಳಾಗಿರುವದೆಂದು ತಿಳಿದು ಇದರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿಚಾರಮಾಡು 

ವಾಗ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದ ವರ್ಣವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ವಿವರಣೆಯು ಕೇವಲ 

ದಿಕ್ಚದರ್ಶನಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವದು. ಒಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೇ ಪುಣ್ಯಶಾಳಿಯೆಂಬ 

ಸ ಗುರ್ತೇನೆಂದರೆ ಬಹುಸಂಕಟ ಪಡದೆ ಸಾಯುವದು ಮತ್ತು ದೀನತೆ 
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ಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಬಾಳುವದು. ಇವೆರಡೂ ಪುಣ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ನಮಗೆ 
ಈಗ ಇರುವ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯ ದೀನತೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪಾಪದ ಚಿಹ್ನೆ 
ಗಳು, ಈ ಸಾಪನನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟ ಸಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಲಂಬನೆಯ ರೂಪವಾದ 

ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮೈ ದುಂಬಿಸಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಅಶಕ್ಕವಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಆತ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟಿ ತಂದರೆ ಪರಮಕರು 

ಹಾಳುವಾದ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವನು. 

ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಇಹಲೋಕಸುಖಕ್ಕೆಂತಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಭಗವದ್ಭಜ 

ನಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವ ಕೆಲನರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೆಡೆಗಾಣು 

ವದುಂಟು. ಅವರ ಉದ್ದೇಶವೇನೊ ಶ್ರೀಯಸ್ಕರವಾದದ್ದೆ. ಅವರು ಅಗತ್ಯ 

ವಾಗಿ ಭಗವದ ನೈ ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ] ಯವೃ ತ್ರಿ ಹಂ ಕಳೆಯುವಂತಿದ್ದ ರೆ ಅವರು ಇತರ ಉಪ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ 

ಕೈಹಾಕದಿರುವದು. ತಪ್ಪ ಏಕೆಂದರೆ: ಭಗವದ್ಭ ಜನೆಯ Pes le 

ಬ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನು 00% ಶೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ತನ್ಮಯ 

ಯಾಗದಿರುವ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತನು ಟ್ಛ . 

ಮಾಡುವದು ಬಾಧಕನ್ನಲ್ಲ. ಕಬೀರನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ 
ಬಹುದು. ಅವನು ಬಹು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದ ಸಾಧುವಾಗಿದ್ದನು. ಅನನು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹು ಮಟ್ಟ ಸ್ನ ಜೀವರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಃ ಯವೃ ತ್ರ ಹೆಲಿರುವವನಾಗಿ 

ದ್ದರೂ ಹೊರಗಣ ಉಪ್ಪೊ ಬೀಗವನ್ನು “ಬಿಟ್ಟ ರಲಲ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ನೇಯಿಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದು ಅವನು ಅದನ್ನೆ ಜಿನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಗ್ಗದ ಲಾಳಿಗಳ 

ಸುತ್ತಾಟದ ಸಪ್ಸಳವೆ ಅವನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ತಾಳಗಳಾಗಿದ್ದ ವು. ಹೀಗೆ ಅವನು 

ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಭಗವದ್ಗ ಜನೆಗೆ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಇತರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವನು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನನ 

ಕ್ಲೆ ಕಾಲುಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದ ವೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರಮಾಧುರ್ಯ 

ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ರಸಕ್ಟೂ ಕುಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನೇಯುತ್ತ 
ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಇಂಸಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು 
ಅವನ ಸುತ್ತು ಕೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದು 
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ವರಿಯುವವರು ಕೂಡ ಕೈಯಿಂದ ನಡೆಸುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ 
ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. 

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದವನೊಬ್ಬನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡುವ 

ಉಪ್ಯೋಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ le 
ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೆ ಇಲ್ಲ.  ಧರ್ಮೋಪದೇಶವೆಂಬ ಕಾರ್ಯವು ಸಾ 

ನಾದ ಲ. ಶೆ ಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೊ ಕ್ಯ 

ಕೈಗಳಿಂದ ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಐಹಿಕಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 

ಸಾಧನಗಳಾಗುವವು. ಅವುಗಳ ಅವಶ್ರ ಕತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋರಿಯ 

ತೋರುವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಿಯೆ ನಡೆಸುವರು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾರ್ಯವು ಐಹಿಕಪ ಶ್ರಯೋಜನಕ್ಕಿ 

ಅಷ್ಟೇನೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪ್ರಬಲಸಾಧನವಲ್ಲ. ಅದರ ಸ ಚಡ 

ರ್ಥಿಕಸುಖ. ಇದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಟಿಸುವವರೂ ಕಡಿಮೆ; ಪಡೆದುಕೊಂಡವರೂ 

ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಅಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಯಾದದ್ದು ಕ ಮನುಷ್ಯನ ಥ್ಲೇಯವೆ ಇದಾ 

ದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಉಪೇ ಕ್ಷಣೀಯನಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂವ 

ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರ ಗೌರವವು ಹೆಚ್ಚಿನದು. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವು 

ಎಷ್ಟೊ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ! ಆಶ್ಪರಸ್ಯ ರಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಕೂಡ ದಾಸರ ಪದ 

ಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಎಷ್ಟೊ ಸರಮಾರ್ಥರಹಸ್ಸಗಳನ್ಮರಿತು ಸನ್ಮಾರ್ಗ 

ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಅವರ "ಜೀವಿತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು "ಬಡವರು ಬಲ್ಲಿದ 
ಕಿನ್ನಡೆ ಮನೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಟಾಗಿ ಭಜನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುವ ನೆವದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದಯ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉದ್ಭಾರಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಹಮ್ಮದೀಯರ 

ತುಳಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೆಲ್ಲ ಧೂಳೆದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಹರಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇನ್ನೂ 
ಅಧಃಪಾತಾಲಕ್ಕಿಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಕಾಣುತ್ತ ಡೆ, ಧರ್ಮೋಪಜೇಶವು 

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸುಖಕ್ಕೇ ಅಲ್ಲ; ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಸುಖಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಜೆಂಬಲ 

ವಾಗುವದೆಂಬದನ್ನು ತ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಉಬ್ಬಟಿಗೆ ಈಡಾಗದೆ ಹಿಂದುಗಳು ಅವರದೊಂದು ಹುಸಿ 

ನಗೆಯನ್ನೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮ ತನುಮನಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ಅವರಿಗೆ ಸೂರೆಗೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಂಡೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು 

ಬಾಯಿನೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು "ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಟರ 

ಮೂಲಕ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಜಾಗ 

ರೂಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾ ಹಿಸುವ 

ಸುಯೋಗವೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತರುಕರ ಹಿಡಿತದೊಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು 

ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹಿಂದುಗಳ ಮನೋಭೂನಿಯನೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥರು ತಮ್ಮ 
ಉಪದೇಶಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಅದನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

ಮೇಲೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಧೀರತೆಯೂ ವೀರತೆಯೂ ಶೂರತೆಯೂ ಬಯೆಲಿಗೆ 
ಬಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಪ್ರಸಂಚನ್ಸವಹಾರವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರ 

ವಾಗಿ ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರಿಗೆ ಕನಸಿನ ಗಂಬಾಗಿರುವಂಥ 

ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಸುಖನನ್ನೂ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅದರ 

ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಧರ್ಮೈಕಪರಾಯಣರಾದವರಿಗೆ 

ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ. 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಮಾರನನ್ನು ಸಡೆಯುವವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯ 

ಥ್ಯೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೆವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಏನಾದರೂ 
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ಮಾತು ಒಪ್ಪುವದಾದರೂ ಸಾಕ್ತಾ 
ತ್ವಾರವಾದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದ ತೊಡಕನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದೆಂಬ 
ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಮೈಗಳ್ಳತನವೆಂಬ ದುರ್ಗುಣವು ಸಾಕ್ಷಾ 
ತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುಜಿ ಹೊರತು ಆಮೇಲೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವೆ 
ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲಿಯೊ ಒಂದು ಗುಹೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಅವನ ಸಹಜವಾದ ತಪಶ್ಚರ್ಯಸ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಅವನೆ 
ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಜಾಗರೂಕತೆಯುಂಟಾಗುವದೆಂದು 

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ 
ಮೌನದಿಂದಲೆ ಇತರರಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನೋದಯೆವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಈ ಮಹಾ 
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ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಂಧಿಂಥನರಿಗೆ ದಕ್ಕುವ ಮಾತಲ್ಲ. ಈ ಯೋಗ್ಯತೆಯು 

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ಟರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಮಂತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 

ಆಲದ ಮರದ ಬುಡನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಮುದುಕರು; ಗುರು ಯುವಕನು; 

ಮೌನವೆ ಗುರುವಿನ ಪ್ರವಚನ; ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಂಡು, 

ಎಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಹೂವು ಇದ್ದ ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ರೂ ಅದರ ಪರಿಮಳವು ವನ 

ವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ಆ ಮಹಾಮಹಿಮರು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅವ 
ರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವೂ ಲೋಕೋದ್ಧಾರವಾಗುತ್ತಲೆ ಇರುವದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಥಾರ 
ವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ 
ರೋಕೋದ್ಭಾರಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಎಷ್ಟೊ ಇವೆ, 
ಭಗವಾಸ್ ಬುದ್ಧನು ತಾನು ಒಂದು ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ 

ಉಳಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿ 
ಗೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇಶಸಂಚಾರಮಾಡಿ ಅನೇಕನಿಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನೀತಿಗಳ 
ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು 

ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗುತ್ತಲೆ ಇತರರ ದೈನೃಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೂ ಕೃತ 

ಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೇತುಹಿಮಾಚೆಲವೂ ಕಾಲ 

ನಡಿಗೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಜನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಪರೀತಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 

ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ದಾರಿಗೆ 

ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರೂ ಸಾಕ್ತಾ 

ತ್ವಾರವಾದ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿಯೆ 

ಕಳೆದರು. ಇಂಥನರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದಲೆ ಇನ್ನೂ ಜಗದ್ವ್ಯವಹಾರದ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯು ಉಳಿದಿರುವದು. ನಿಜವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗವೆ 

ಉದ್ಯೋಗ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಉಳಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಉದ್ಯೋಗವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬರೀ ಉಪಚಾರ; ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ 

ನಿಜವಾಗಿ ಲೋಕೋದ್ಧಾರವಾಗುವದು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶದ ಕಡಿತದಿಂದ 

ಜನರ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಪಡೆದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ 

ವನ್ನು ದಾಟ ದೇವತ್ವದ ಮೆಟ್ಟಿ ಲಿಗೇರುವದು. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗ 
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ದಿಂದ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರದಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲೋಕೋದ್ದಾರ 
ವೆನ್ನುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಲೋಕಸೇವೆಯೆನ್ನು ವದು ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುವದು. 

ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ 
ವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ 
ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ ಭಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಏಕೆಂ 

ದರೆ: ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು 
ವಿಧಿನಿಸೇಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಭನಾಗಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳದೇನು 

ಹೆಂಗು? ಆದರೂ ಜನತೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು 

ಮಾತ್ರ ಇತರರಂತೆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡೆಯಲೆ ಬೇಕು. 
ಉಪಾಧ್ಯಾಯನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗೆ ಇಳಿದು ಆ ಸಿತಿ 

ಯಿಂದ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ ಹೊಶತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿ 

ಹಣಾಮವು ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೊ ಹಾಗೆ ಎಂಥ ಸಿದ್ದ ಪುರುಷನಾದರೂ 

ಜನತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಅವಿರುದ್ಧ ನಾಗಿ ತಾನಿದ್ದು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ 

ಹೊರತು ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಉಸಡೇಶದ ಪಂಣಾಮವಾಗಲಾರದು. 

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಹೇಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೊ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಳಿಯ 
ದವನು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವನು; ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ. 

ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆ ಭೇದವೆ ಹೊರತು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಿಕೆಯು ಇಬ್ಬರ 

ಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೆ ಆಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಆಸಕ್ತರಂತೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ 
ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಾಸಕ್ವನಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದು 

ನಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂತು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವದೆಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯರ 
ದೈಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯೆ ಹೊರತು ಲೋಕೋದ್ದಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ 
ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದವೆರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೊಂದು 

ಹೊರೆಯಲ್ಲ. ಪರಹಿತದ ಪ್ರಭಾವನೇ ಅಂಥದ್ದು. 
ಪರಹಿತಮಂ ಕೈನಲ್ಯದ 

ಪರಿಯಂ ನೆರೆ ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಹರಿಯಾದರದಿಂ॥ 
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ಸರಹಿತಮೇ ಮೇಲಹುದೆಂ | 

ದರಿತಾಂತಂ ತಾಂ ದಶಾವತಾರಶ್ರಮೆಯಂ ! 

ಮಹಾಜ್ವಾ ನಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಅತೀತರಾಗಿದ್ದ ರೂ ಪರಹಿತದೆ 

ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾನಿಸುವ ಉಸ್ಲೇಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೇವಸಾಧುಗಳು 
ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನ ಇತರರಿಗೆ ನಿದರ್ಶಕರಾಗಿರುವರು. 

ಜ್ಞಾ ನನೇವರ ತಂಜೆಯು ಸಂನ್ಯಾ ಸದಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರ ಶ ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ 

ಆರೂಢಸತಿತನೆನಿಸಿ ಸ ಬಹಿಷ ತನಾಗಿದ್ದ ತ ಅವನು 

ಗುರ್ಫಾಜ್ಞಾ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದ ರಿಂದ ಅದರೆ 

ದೋಷವು ಅವನಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸಂಭವವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅನನು 

ಸಮಾಜದ ನಿಯೆಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಪತಿತತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ 

ಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಅನೇಕಜನ ಪಂಡಿತರಿಗೆ 

ಶರಣುಹೋದನು. ಯಾರೂ ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ 

ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ; ಮರಣದ ಹೊರತು ಎರಡನೆ ಪ್ರಾ ಶ್ರ ಯತ್ನಿ ತ್ತ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವನು ತಾನೂ ತನ್ನ 
ಹೆಂಡತಿಯೂ ವರಣರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥ, ಜ್ಞಾನದೇವ--ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಸಮಾ 
ಜಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ಬರೂ 
ಸೇರಿ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತ್ರಿವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಸಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನಾಥನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿ ಉಪನಯ 

ನಾದಿಸಮಾಜಸಂಸ್ವಾರದಿಂದ ತನಗೇನೂ ಆಗತಕೃದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ 

ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದನು. ಸಮಾಜವೆಲ್ಲ ಹೀನಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ 

ರುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಉನ್ನತಿಯು ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ್ದಾ ಗುವದೆಂದೂ ಆದ್ದ ರಿಂದ 

ವೃಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾದರೆ ಅಸ್ಟಿ ಷ್ಟಾದರೂ ಸಮಾಜದ 

ಉನ್ನತಿಯ ಕಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುನದೆಂದೂ ಸಮಾಜದ 
ಚ ತಿಯ ಉದ್ಕೊ ೀಗವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಮಾಜದ. ನಿಯಮ: 

ಗಳನ್ನ ಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸ ಜೇಕಾಗುವಜಿಂದೂ ಜ್ಞಾನಡೇವರು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಯ 
ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಾ ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪನಯನಾದಿಸಂಸ್ಕಾ 
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ರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತಾವಾಗಿ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಗೆ; ಬದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪ 

ದೇಶದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿ ಸಿದರು. 

ಯಾವ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು ಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದವೊ ಆ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳಿಂದ 

ಜ್ಞಾ ನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾದಕಸೇನಡೆ? ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವದಿಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ; ಅದ 

ರಿಂದ ಮ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶಾಸ ಸ್ರವಿಧಿಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಆ 

ಮೇಲೆ ಅನರು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೈ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ಕೆಲವರ 
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವದು, ಇದು ಕೇವಲ ನಿರಾಧಾರವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ: 

ಯಾರು ಸಂನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷೆಯ ಭುಜವನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು 

ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಶಾಸ ಸ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತ 020 ಅಂಥ ಶೀಶಂಕರಾ 

ಚಾರ್ಯರೇ ಅಎಲ್ಲೆಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವರಲ್ಲಿಯೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿ 
ಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರಸಂಬಂಧವಾಯಿತೆಂದೂ 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾ ಗೌ ನಿಗಳು ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಾರದೆಂದೂ 

ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಕರ್ಮವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಯೆ 

ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಸ್ವಾ ಮಿ 

ಗಳು ಆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿರುವರು. ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು 
ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಬುಕ್ಕರ ಪಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಗಿನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಯ ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿ ದ್ದ ಮಹ 

ಮ್ಮದೀಯರ ಮುಸಲಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಮುರಿದೊತ್ತಿ ಶಾಂತಿಪ್ರ ತಿಸೆ ಯನ್ನು 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಜ್ಞ ಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ರು ತಮ್ಮ 

ತಪಃ ಪ್ರಭಾನದಿಂದ ಕನಕನ ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರದಲ್ಲಿಯೆ ಜಯನಗರದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಸನೆಮಾಡಿ 
ಹರಿಹರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಜಗದ್ವಿಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ 
ಹೆಸರು ಒಂದುಸ್ಥಾನರಲ್ಲೆಲ್ಲ 'ಗುಡುಗಾಡಿದ ಯಶಸ್ಸು ಈಗಲೂ ಶ್ರೀ 
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
“ಬೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ” ಎಂಬ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಬಿರುದಿನ ಜೊತೆಗೆ 
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ಒಳ “ಕರ್ಣಾಟಕಸಿಂಹಾಸನಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪನಾಚಾರ್ಯ” ಎಂಬ 

ಬಿರುದನ್ನು ಸ್ಪಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ರು. ತಾವು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು 

ತಮ್ಮ ತಪಃನ ರ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸ್ಥಾ ಪನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾದರೆಂದೂ 

ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯೆ ರಾಜಗುರುಗಳಾಗಿ ಐವತ್ತಾರು ವರುಷ 
ಗಳಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರದ ಚಾಲಕರಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಆಚ 

ರಣೆಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ: ಹೊಸದೊಂದು 

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ 
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರೂ ಅವರು 

ವೇದಭಾಷ್ಯದಂಥ ಮಹತ್ವಾರ್ಯೆವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮ 

ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ಮ ಎಕೆಗಳು, ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ-- ಮೊದಲಾದ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು 

ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದ ಭಾಷಾಸೇನೆಯೆನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಸಾಧಕರಿಗಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧರಿಗಾಗಲಿ ಉದ್ಯೋಗವು ದೂಷಣವಾಗದೆ ಭೂಸಣನೆ 

ಆಗಿರುವದು. ಈ ಮುರ್ಮನನ್ನರಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ 
ರುವ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆ. 

ನ್ರಿಗ್ರೌಸ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗನಿಷ್ಟೆ 
ಯೆಂಬ ಸುವರ್ಣಪುಪ್ಪದ ಸುವಾಸನೆಯು ಹೊರಹೊಮ್ಮುನ ಪ್ರಸಂಗೆ 
ವಿಶೇಷವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋ 

ಗನಿಷ್ಠೆಯು ತನಗೆ ಕಾನ ಪ್ರಸಂಗವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿ 



ಆಶ್ರಿತರ ಕ್ಷಣೆ ೧೬೭ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ಸಹಾಯವಾಗುವದೆಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡಿರುವದು. ಉದ್ಯೋಗನಿಷ್ಠ ನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಸುಖಸೌಕರ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ತಾನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲನೆಂಬುದನ್ನ್ನಂತು 
ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಜ್ಯೋಗನಿಸ್ಠೆಗೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ 

ಫಲವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡಿರುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿ 

ಸುವದೂ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ: ಮನುಷ್ಯಮಾತ್ರನಿಗೆ ಹೆಂಡಿರು 

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಸನದಂತೆ ಹತ್ತಿ 
ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇರುವದು. ಹೆಂಡಿರುಮಕ್ಕಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾದಕೆ ತಮ್ಮ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಯಿತೆಂಬಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ರ್ರೀಪುತ್ರಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ 

ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. 

ಇನ್ನೇನು? ಒಬ್ಬನು ಉದ್ಯೋಗನಿಷ್ಠ ನಾದನೆಂದಕೆ ಅವನಿಂದ ಅವನ 

ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿಯೆ ಆಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುವದು. ಏಕೆಂದರೆ: 

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜನಾಂಗದ ಅಂಶವಾದ್ದ ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಜನಾಂ 

ಗವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲಾದರೂ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆ 

ದಂತೆಯೇ ಆಗುವದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿ ತನ್ನೊಬ್ಬನ ಉನ್ನೃತಿಯನ್ನೆ 

ಸಾಧಿಸಿದರೂ ಅದು ಇತರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೊ ಜನರ ಉನ್ನ 

ತಿಗೆ ನೆರವಾಗುವದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ಯೋಗರಿಷ್ಠೆ ಯಿಂದ 
ಜನಾಂಗದ ಉನ್ನತಿಯು ಸ್ವಭಾವವಾಗಿಯೆ ಆಗುವದರಿಂದ ಅದು 

ಉದ್ಯೋ ಗನಿಷ್ಠೆ ಯೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವಂಥದ್ದೆ ನಿಸ 

ಲಾರದು. ಉದ್ಯೋಗನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುವ 
ಪ್ರಸಂಗವು ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತರೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ 

ಸ್ರೀಪುತ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲದೆ ಆರ್ತರಾಗಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರೆಂದು ಕಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಏಕೆಂದರೆ: ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸ್ವಭಾವನಾಗಿಯೇ ನಡೆದು 

ಹೋಗುವದಿಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. 

ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಗಳುವಾಗಲೆಲ್ಲ“ಶರಣಾಗತಪರಿಪಾಲಕ್ 
ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ದೇವರಿಗೆ ದೇವತ್ವವು 



೧೬೮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಆಶ್ರಿ ತರ ಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲೆ ಬಂದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ 
ಆದರ್ಶಸ್ವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಪರಮ 
ವ್ರತವಾಗಿರುವದು ನೋಡಿರಿ  ರಾವಣಥಿಂದ ತಿರಸ್ಥತನಾಗಿ ಬಂದ 

ವಿಭೀಷಣನು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಾಮಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾಚನೆ 
ಮಾಡಲು ರಾವಣಸಂಬಂಧಿಯೆಂದು ಅವನನ್ನು ತಡೆದು ವಾನರಪ್ರ ಮುಖರು 
ರಾಮಸನ್ಸ್ಟಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ಆಡಿರುವ 

ಮಾತು ಚಿರಸ್ಕರಣೀಯವಾಗೆದೆ. “ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನಕಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ 

ವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು; ಅಂಥ ಸಮಸ್ತರಿಗೂ ಅಭಯವನ್ನು 

ಕೊಡುವದೆ ನನ್ನ ವ್ರತ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಬರೀ ವಿಭೀಷಣನೆ ಅಲ್ಲ; ಸಾಕ್ತಾದ್ರಾವಣನೆ ಶರಣೆಂದು ಬಂದರೂ ಅವನ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರವನ್ನು ತಾನು ವಹಿಸುವನನೆಂದು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನು 

ಆಡಿ ತೋರಿಸಿರುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗನಿಷ್ಠಾ ಸ್ವರೂಪವಾದ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿಹಾರಭೂಮಿ. 
ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗುವದೆಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ತೋರಿದಾಗಲೆ ಸರಿ. ಅಂಥ 

ಕೊರತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುವದು 

ದೇವತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ. ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ದೇವಾಂಶರೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾಮಹಿಮರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಗುಣವು ಕಂಡೆ ಕಾಣುವದು, 

ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ ಹಿಂದುಗಳೂ ಇಬ್ಬರೂ ಬಹುಮಾನಿಸುವ ಅಕ್ಬರನ ಚರಿತ್ರೆ 
ಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜ ಲವಾಗಿರುವದು ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯೆ. ಅವನು ಹಿಂದುರಾಜರ 

ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ರುಳಪಿಸಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋಳ ತೀಟಿಯುಳ್ಳವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಜ 

ವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ 

ಸೋಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಸೋಲಿಸಿದವರು ಬಹುಮಂದಿಯುಂಟು. ಸೋತು 

ಶರಣೆಂದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ ಅಕ್ಬರನ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಕ್ಬರನ 
ಚೆರಿತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದಾದ : ಜಯಕ್ಳಿಂತಲೂ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಾದ 
ಜಯನೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾಗಿರುವದು. ಮಹಮ್ಮದೀಯರಿೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೊ 



ಅಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆ ೧೬೯ 

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಪುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂದುಗಳು ಅಕ್ಬರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಜಾತಿಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ಸೆಲ್ಲ ಮರೆತು ರಕ್ತಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ 
ಆಶ್ರಿತನಕ್ಷಕೆಯ ಪ್ರಭಾವನ ಹೆಣರಕತು ಮತ್ತೇನು ಕಾರಣವಿಸೆ? ಶರಣೆಂದ 

ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಕ್ಬರನು ತನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಬಲಶ್ರತಿಕಕ್ಸ್ಷಿಯನ್ನಾದರೂ 
ಅತ್ಸಂತಸ್ವಕೀಯೆನನ್ನೂಗಿ ಸಂಭುನಿಸುತ್ತಿದ್ದದೃರಿಂದ ಅನನ ಯಶಸ್ಸು 

ದಿಗಂತವಿಶ್ರಾಂತವಾಯಿತು ರಾಜಶಾಗಿದ್ದ ನರು ಶರಣುಬಂದಾಗ ಅವರ 

ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಿಬ್ಬು ಅನರನ್ನು ಆಶ್ರಿತಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ದೊಡ್ಡಮಾತನ್ಸ. ಏಕೆಂದರೆ. ಅವರ ಅಧೀನರಾಜತ್ವ 
ದಿಂದ ತನಗೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಲಾಭಗಳಿರುವವು. ಅಕ್ಬರನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ನ್ಯೃತ್ತರಾಗಿ ನಡೆದನರನ್ನು ಮಪ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅನ್ಯಾಯದ ಸಂಪಾ 

ದನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಸ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರೆಣೆಗಳುಂಟು. ಖಾನಜಮಾನ 

ನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಾನು ಸುಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಬರನಿಗೆ 

ಮುಟ್ಟಿ ಸದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಯಾನ ಉಪಾಯವೂ 

ಸಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ನು ಅಕ್ಬರನ ಮುಂದಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತನ್ಪಿಗೊಪ್ಪಿ 
ಕೊಂಡು ಶರಣು ಬಂದನು. ಅಕ್ಬರನು “ಅವನನ್ನು ಮನ್ಸಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ) 

ಅವನ ಆಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಸುಲಿಗೆಯ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಅವನಿಗೇ 

ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು. ಇಸೊಂಡೆ ಉವಾಹರಣೆಯಲ್ಲ. ಆನಂಖಾನನೆಂಬ 

ಒಬ್ಬ ದಳವಾಯಿಯು ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅನನ ರಾಣಿವಾಸದವ 

ರನ್ನೂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ತನ್ನ ಉಪಭೋಗಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು 
ನೋಡಿದೊಡನೆ ಅಕ್ಬರನ: ಅವನನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತೆಗೆಡೊಗೆದನು. 

ಆದರೆ ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಶರಣು 

ಬರುತ್ತಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಆ ಖಾನನಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ 

ವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನವನನ್ನಾಗಿ ಕ್ಸ ಹಿಡಿದನು. ಹೀಗೆಂದು ಅನನು ಕ್ಷಮಿಸು 

ವದನ್ನೆ ನಿತ್ಯವ್ರತನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೆ ಆದಂಖಾನನೆ 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಒಳಸಂಚಿ 

ನಿಂದ ಬರಲು ಇನನ ಕೃತ್ರಿಮತನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಅಕ್ಬರನು ಅವನನ್ನು ಚೂರುಚೂರಾಗುವಂತೆ ಅರ 

22 
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ಮನೆಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ದುರುಳರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸನ 

ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಶರಣರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದೆ ಮಹನೀಯತೆ. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ 

ಕಾರರ ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ 

501 ಸುರಪನ ಪವಿಯಂ ನಗುವಂ! 

ತಿರೆ ಕಠಿನತ್ತೆ, ಪೂವಿನಂತಿರಲ್ಮಾರ್ದವಮುಂ; | 

ಧರೆಗಚ್ಚರಿಯೆನಿಸುವ ಸ | 

ತ್ಪುರುಷರ ನಡೆವಳಿಯ ಬೆಲೆಯನರಿಯುವದಳವೇ) ॥ 

ಶತ್ರುಗಳ: ಶತ್ರುತ್ವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣೆನ್ನುತ್ತಲೆ ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿನೆ 

ಅಕ್ಬರನ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಇತಿಹುಸವನ್ನು ಗಂಟು 

ಹಾಕಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಕೈಯಿಂದ ರಾಂನ್ಸಿಯ 

ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಸುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೋಟಿಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೂಡ ಇರಗೊಡಸ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಮಾಡುವಂತೆ ಶಾಸನವು 

ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಭವವ ಸಂಕಟದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು 

ಬೆಂದು ಬೇಗುದಿಗೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ 

ಶಿಪಾಯ ದಂಗೆಯ ಹಾವಳಿಯು ರಾಂನ್ಸಿಗೂ ಕಾಲು ಹಾಕಿತು. ಆಗ 

ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೆ ನೆರಳಿಲ್ಲದಂಥ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ 

ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಹೆಂಗಸರುಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ 

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಿದ್ದ ಗಂಡಸರಿಗೂ ಆಹಾರದ್ರವ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಮಾಡಿದಳು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ 
ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣೆನ್ಹದೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೆ ಇನ್ನು ಶರ 

ಣೆಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು 
ಸ್ತುತ್ಯವಾಗಿರುವದು. 

ಅಕ್ಸರನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿಯೊ ತೋರಿಸಿರುವ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯ 
ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನರೂಸನವಾವ ಜಿಡ್ಡು ಇರುವ 

ದೆಂದರೂ ಸಲ್ಲುವದು. ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಜರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಶ್ಚಾ 

ತ್ತಾಸಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಲಾಭವನಿಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ` ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಬಾಯಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಂದ ಆ ಉಪಕಾರದ ಫಲವಾಗಿ ರಾಜ್ಯವು ಹಿಂದಿರುಗ 

$ 
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ಬಹುಡೆಂಬ ಮಕೆ ನೋರಾಜ್ಯವಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ವಿಮ್ಯಾರಣ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ 

ದರೆ ಇಂಧ ಪ ಪ್ರಸಂಗಗಳೀನೂ ಇ ಬ್ಲ. ಇನ್ನೇನು? ವಿದ್ಯಾರಣ್ತರ ಪೂರ್ವಿಕರು 

pe ಕೃಬುಕ್ಸರ ಮನೆತನನ ಪುಪೋಹಿತರಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ 

ನಿವ್ಯಾರಣ್ಮರಿಗೆ ಹುಕ್ಟಬುಕ್ವರಿಂದಾಗಿರುವ ಸತ; ತನ್ಮು ತಪಶ್ಚರ್ಯೆ 

ಯೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲಿ ಅವರು ತಂದೆ "ಕೊಡುತ್ತ ದ್ದ 

ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಪಲು ಇಷ್ಟೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಮಡೋನ್ಮ ತ್ತರಾದ ಮುಸ ಸಲ್ಮಾನಕ 

ಮಹಾಭಯಂಕರವಾದ ಪೆಟ ನಿಂದ. ಹಿಂದುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಸಿ 

ಹೋಗಿರುವಾಗ ಸಾ , ಭಿಮಾನದೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆದ ಹುಕ್ಪ ಬುಕ್ಫ ರು 

ತಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಶರಣುಬರುತ್ತಲೆ ಲೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರ 

ಣ್ಪರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯೆ ಪರಮಧರ್ಮವೆಂದು 
ಮನಸ್ಸುಗೊಟ್ಟು ಹಂಪೆಗೆ ಬಂದು ಹುಕ್ಕಬುಕ್ಟರಿಗಾಗಿ ವಿಜಯೆನಗರದ 

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಾಸಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತ್ವದ ಮಾತು! ಬರೀ ಸ್ಥಾಪಿ 

ಸಿದ್ದಿಫ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ರಾಜ್ಯಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ 
ಗಳು ರಾಜ್ಯಸೂತ್ರದ ಚಾಲಕರಾಗಿಯೆ ಇದ್ದು ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನಂತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. 

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಂಥ ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳ ಮಾತು ಹಾಗಿರಲಿ; 

ಏಕೆಂದರೆ: ಆಕ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯೆಂಬುವದು ಅಂಥವರ ಸಹೆಜಗುಣವೆ ಆಗಿರುವದು* 

ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರಿಕರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿ ತರಕ್ಷಣೆಯು 
ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿ ರುವದು. ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನವಾಬನ ರುಖಮತದೌಲಾ ಎಂಬ 

ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನು ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಬ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 

ಆ ಸ್ಥಳದ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಹಾರವನದೊಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಳ 

ವನ್ನು ಒಳಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನರಮನೆಯು ಅಂದವಾಗುವದೆಂದು ಆ 

ಸಚಿವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪ ಬ್ಸಿನಾತರಂಗವೆದ್ದಿ ತು. ಅವನು ಆ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು 3೪ ನೋಡಿದನು. pA ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 

ಅವನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದರ್ಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿ ನಿನು" 

ದಿ ಲ್ಲದವನಾದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆಗ ನೆಟ್ಟಗೆ "ಣೆಗೆ ಬಂದು ಫೇಸ 

ಮಾಧವರಾಯನಿಗ ಫು ಹೊಕ್ಸನು. ಕರಣಾಗತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದು 
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ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತಳೆದು ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುವಾದೆ 

ಮಾಧನರಾಯನು ಒಡನೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರಾಯ 

ಭಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸ್ಥೇಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಿಸ 

ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ರಾಯಭಾರಿಯು ಆಗಲೆಂದು ಅದರಂತೆ ಹೈದರಾ 

ಬಾದಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು. ಆದರೂ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನೆರನೇರಲಿ ಶ್ಲ. 

ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರುದ್ಧನಾನ ಮಾಧವರಾಯನು ಒಡನೆ ಸೇನೆಯನ್ನು 

ಸನ್ನದ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ರಣಭೇರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಸಲು 

ಹಂ )) ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹನಪೂಯನನ್ನು ಕ್ಸ ಗೊಂಡ ಪೇಷ್ಟೆ ಯ ನಡೆ 

ವಳಿಕೆಗೆ ಚಕಿತನಾಗಿ ಆ ಸಚಿನನು ಉಸಿರೆತ್ತ 3 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸಲವನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಮಾಡಿ ಹಿಂನಿರುಗಿಸಿವ ಸು. 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆಂದು ಶರಣು 

ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿನ ಪೇಷ್ಟೆಯ ಮಾತಂತಿರಲಿ. ಪರೋಕ್ಷ 
ದಲ್ಲಿ ಶರೆಣುಬಂದನರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿದಂಧ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ದಿನ. 

ಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವರು. ಕಾನ್ಯಕುಬ್ಬದ ಅರ 

ಸಾದ ಚಣ. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಂಯುಕ್ತೆಯ ಸ ಸ ಯಂವರ 

ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹೂಡಿದನು. ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾಸ ಸನ್ನ ಹ ಅನೇಕ 

ರಾಜಪುತ್ರರಿಂದ ಸಭೆಯು ಕಿಕ್ಕೈರಿದು ಹೊತು; ಇವನಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ 

ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಪೃಥ್ವೀರಾಜನೊಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ 
ಪೃಥ್ವಿ(ರಾಜನು ನಿಜವಾಗಿ ಪೃಥಿ ೨ರಾಜನಾಗಿಯೆ ಹೆಸೆರುಗೊಂಡಿದ್ದನು, 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಯಕ್ಕೆಯಾದರೂ ಪೃಥ್ವೀರಾಜನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೋತವಳಾಗಿ 

ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೆ ವರಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದ ಳು. ದುರ್ಡೈವಿಯಾದ 

ಜಯಚಂದನಿಗೆ ಈ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಪ ತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ 

ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಯಂವರಮಂಟಸದ ದಾ ವಾಟ್ ಭಂ 

ದನು. ಪುಷ್ಪ ಮಾಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ವರಾನ್ವೆ (ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಭಾಪ್ರವೇಶ 

ಮಾಡಿದ ಸಂಯುಕ್ತೆ ಯು ಉಳಿದ ರಾಜಸ್ರತ್ರರ ಕತೆಗೆ ಕಡೆಗಣ್ಣನ್ನು 

ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಂದು ಪೃಥ್ವೀರಾಜನ ಪುಟ್ಟ ಪುತ್ಸ ಳಿಗೆ ಮಾಲೆ 
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ಹಾಕಿದಳು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಿಗ್ಸಾ )ಂತರಾದರು. 
ತನ್ನನ್ನು ವರಿಸಿದಳೆಂಬ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೊ ತಿಳಿದು ಪೃಥ್ವಿ ರಾಜನು 

ಒಸನೆ ಸಂಯುಕ್ತೆಯನ್ನು ಕಕಿಸೊಯ್ಯ ಲು ಸಿಂಹದಂತೆ ಗ 

ಜಯಚಂವನಿಗೂ ಪ ಪೃಧ್ವೀರಾಜನಿಗೂ ತುಮುಲಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಜಯ 

ಚಂವನ ಕೈ ಸ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಂಯುಕ್ತೆಯನ್ನೂ ಒಳ 

ಗೊಂಡು ಪ ಥಿ "ರಾಜನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತ 

ರಕ್ಷೆಯ ಅತ್ತ 'ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೆ ಲ್ಲ ಬೆರಗುಮಾಡಿದನು. 

ನಾ ಭಿನಾನಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಗಿಂತಲೂ ಸಾಧುಸತ್ತುರು 

ಸರು ಮಾಡುವ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕೆಯು ಎಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ: 

ಎಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾನರೂ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸುವದು ಶರಣಾಗತರನ್ನು, ಶರ 

ಣೆನ್ಸ್ನ ದಿದ್ದರೂ ತಾವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದು ಸಾಧುಸತ್ಪುರುಷರ ಸ್ವಭಾವ. 

ಲೌಕಿಕವ್ಯ ವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ 1 

ವನಿಡುತ್ತಿ ದ್ದೆ ತುಲಸೀದಾಸ ರು ಒಮ್ಮೆ ಷಹಾಬಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ 

ದ್ದರು “ವರ ದರ್ಶನವಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ದನಾಕಾಯುವವನು ಸಾಧು 

ಸತ್ಸುರುಸರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು 

ಆದರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಪರಮ 

ಕೋಮಲಾಂತಃಕರಣರಾದ ಪ ರು ಅವನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮನುಗ್ರಹ 

ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾನಾಗಿಯೆ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು “ನಿನ್ನಿಸ್ಟಾರ್ಥ 

ವೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ದಡ್ಡನಾಗಿ ನಿಜವಾಗಿ ದನಕಾಯುವವನೆ 

ಆಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಏನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು 

ತಿಳಿಯಲಿ ಶ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರವೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ 

ಹುಲಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿ ತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭೀತನಾಗಿದ್ದ ಅವನು 

ಇದರ ಭಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರೆಂದು 'ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಕೇಳಿದವರ 

ಇಷ್ಟವನ್ನು ರ ಪೂರ್ಣಮಾಡುವದೆ ಸಾಧುಸತ್ಪುರುಷರ 

ಭು 'ಗುಣವಾದ್ದ ರಿಂದ ಅವರು ಅವನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲೆ 

ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅನನ ಇಷ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹು 
ಮಹೆತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹಗು “ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು 
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ುಷ್ಟರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು; ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ಪರ್ಮ 
Bc ಮನ್ನಿಸಿ ಸತ ನಿನಗೆ ಮರಣದ ಭಯವನ್ನು ತಫಿ ಸುವ 
ನೆಂದು. ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆಯ ಆತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೈಯನ್ನು 
ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದರು 

yy ಲ್ಸ 

ನಿಷ್ಸಕ್ರಪಾತ 
ನಾನ. IS 

ಧ್ರ ಉದ್ಯೋಗರಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ 

ಹೂಟ ನ್ನು ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೂಕಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಎನ್ಟೊ ವೇಳೆ ಅದರ ಮೇಲುಕೀಳುಗಳನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾದು 

ಶಿಳಯಲಾಗುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮ ಉಂಟಾಗುವದೆ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 

ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುಸಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಮನೇಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಡೋಸಗಳೆಂಬ ಸುಲೋಚನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ ನೋಡುವರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ 

ಸ ಭಾವವಾಗಿರುವ ಗುಣದೋಪವು ಕಾಣುವದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆ ವಸ್ತು 

ನೆಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣದೋಷಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಕಂಡು 
ಬರುವದು. ಈ ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ಶ್ರಮೆಯೊಂದೆ ಲಾಭವೇ ಹೊರತು 

ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಗೆ" ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆ ಮನೇಮಾಡಿ 
ಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣದೋಷವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ 

ನೋಡುವದು ಮನಃುಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂನತೆ. ಇದನ್ನು 
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಸ ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧ ತಕ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಸ್ತು 

ಸ್ಪಭಾವನು ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವದು. ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆನ್ನು 
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ವಾಗ ತಲೇಎತ್ತುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ನಿಷ್ಪಕ 

ಪಾತದಿಂದ ಮನಸ ಸ್ಪನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆತ ಓಶಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲವು 

ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಾಗುವದು. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ವನ್ನು ಮೈ ಗೂಡಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. 

ಶಿವಾಜಿಯ ಮೊಗಲರ ಮೂಗುಹಿಡಿಸಿದವನೆಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ 

ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿತ್ತಷ್ಟೆ. ಅದು ಔರಂಗಜೇಬನ ಮಗಳಾದ ಜೇಬಉನಿ ಸಳ 
ಕವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಂಥ ಸರ್ವಸೌಕರ್ಯಸ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯುಳ್ಳ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಕೂಡ ತಲೆಯೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಸ ಹೊತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಹಸಿ 

ವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಒಮೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕೆಂದು 

ಆಕೆಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲವುಂ& ಇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಶಿವಾ 

ಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸಾ ನಕ್ಕೆ ಬರುವನೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು. 

ಆ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಾಜಿಯು ಒಂದು ಹ ಔರಂಗಜೇಬನ ಆಸಾ ನಕ್ಕೆ ಬಂದನು. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೇಬಳನ್ರ್ಸೀಸಳು ಪರದೆಯ ಬತ ಮುರೆಯಲ್ಲಿದು 

ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. 

ಮದ್ಯಮಪರಿಮಾಣದ ದೇಹ, ಅನುರೂಸಪ್ರಮಾಣದ ಅವಯವಗಳು 

ನಗೆಮೊಗ್ಗ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣವಾದ ನೋಟ, ಆಜಾನುವಾದ ಬಾಹು, ಗಿಳಿಯ 

ಮೂಗು ಇವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಣ 

ಮಾಡಿತು. ಇತರಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಲುಹಿತವಾಗದೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಪಾತದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸು ಶಿವಾಜಿಯ ಸಹೆಜಸಿ ತಿಯನ್ನು ಗ್ರ ಸ 

ತಾನಾಗಿಯೇ ಅನನಿಗೆ ಸೂರೆಹೋಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ಆ ಇನ A 
ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚೆ ಕೈಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ' ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ತಂದೆಯ 

ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆಡಿ ತೋರಿಸಿದಳು. ಔರಂಗಜೇಬನ 

ಮನಸ್ಸು ಶಿವಾಜಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ಕ ಕುರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತ 

ವಾಗಿದ್ದ ದ್ದರಿಂದ ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಗಳು ತಂಸೆಖ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣ 
ಗಳಾದವು. ಶಿವಾಜಿಯ ನಿಸಯನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆ ತನಗೆ ಆಗಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ 
ಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗೊತ್ತಿ ಅನನ ನಿಜಸ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದು 

ಔರಂಗಜೇಬರಿಗೆ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 
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2 
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ವಾದ ಪ್ರಾಶನ್ಮ್ಯ 

ಧೀರರು ಮೊನಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ರುವ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಧೂಳೆದ್ದು 

ಹೋಗುತ್ತಿದರೂ ಆವುಗಶನ್ನುಳಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿ ಸುವದಿಲ್ಲ. 
ಏಕೆಂದರೆ: ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದು ಸತ್ಯ. ಫಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದು ಗಾಜಿನ 'ಚೂಕೆಂದು 

ಹೇಳಿ ನಿಜವಾನ ರತ್ಸವನ್ನ ಎಮೆರಿಗಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನು ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ 

ತೋರಿಸುವಾಗ ಗ:ಜಿನ ಚೂರನ್ನು 'ಬಿಸಾಡವಡಕ್ಕೆ ಜೆ ನಿನದು 

ಹೆಚ್ಚಿನ ದ ದಡ್ಡ ತನವ] ಇವೆ? ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ತುತ ವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ದರೂ ಕೂಡ ಅಂ ದನ್ನು ಕಿಸೆನೊಗೆಯಲಾರತೆ ಮಕ್ಕೆ ನಿದನ್ಸೆ es ಬಟ್ಟಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಗಂಬಿಕ್ಸಿ ಬಚ್ಚಿ ಡುನದು ಬರೀ ಆಸೆಬುರುಕತನವನ್ನು 

ತೋರಿಸುವದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ನು? ತುಚ್ಛವೆಂದು ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಗಾಜನ್ನು 

ತೆಗೆದೊಗೆಯುವದಕ್ಟಾವರೂ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಮಾನಸಿಕಥ್ಸೈರ್ಯವು ವು ಬೇಕು. 

ಅದರಂತೆ ಸತೃವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಅಸತ್ಯ ವಾದ ಕಲ )ನೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಡುವ ನಕ್ಕೂ ನನುಗೊಂದು 

ಬಗೆಯ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇಂಥ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆ ಸುರೇಶ್ವರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ Bee ಶ್ರೀ ಸುಕೇಶ್ವ ರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ನರ್ಮದಾತೀರದ ಮಾಹಿಷ್ಮೃತಿಯೆಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಘನನಿದ್ದಾಂ 

ಸರಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅದರ ತುಟ್ಟ ತುದಿಗೇರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರು. 

ಸಂನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಚ್ಛಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. 

ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸಂನ್ಯಾಸ ಸಮಾರ್ಗೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 

ರೊಡನೆ ವಾದಮಾಡಿದ ನಡೆವಳಿಕೆಯು ಸಾಸ್ ವಾಗಿದೆ. 

ವಾದನೆಂಬುದು ಈಗ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಬ್ದಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರು 

ವದೆ ಹೊರತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವದು ಕಡಿಮೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಮಾಡುನ ಪದ್ಧ ತ್ರ 

ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಈ ಜರ್ಚೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ 

ಹಠವೆ ಮುಂದಾಗಿರುವದೆ ಹೊರತು ಸತ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಮುಶಿದೆ ಬರ 

ಬೇಕೆಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಯು ವಾದವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. 

pw ಕೊಡುವ ೪ತ್ಮಸತ್ತಿಯ 
ಖಿ 
೨ 

ತ 

d- 
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ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬವರಾಗಿರಜಿ 
ತಾವು ಸತ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ 
ದಿಂದಾದರೂ ಗದ್ದಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಜಯಧ್ವನಿಯನ್ನು 
ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇನು ಹುರುಳಿದೆ! ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷನನ್ಕೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನ್ನು 

ವವರಿಗೆ ವಾದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೆಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾದೀತೊ ಎಂದು 

ಎದೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಾರ್ಥವೆ ಮುಖ್ಯವೆನ್ನುವವನು 

ಪ್ರಸನ ೩ಮನಸ್ಪನಾಗಿರುತ್ತಾ ಬ ವಾದಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಗ್ನನಾಗುವದು 

ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಸುರೇಶ್ವರಾ 

ಚಾರ್ಯರು ಆತ್ಯಂತಸಮಾಧಾನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯೆನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಂನ್ಯಾಸಪಕ್ಷವೇ 

ಮೇಲುಗಯ್ಯಾಗಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಾವೂ ಆ ದೀಕ್ಷೆ 
ಯನ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟ ರು. 

ಪ್ರೌಢನಿಚಾರದ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲಿಶನಿಚಾರದ ಪರಾಜಯ 

ವಾದರೆ ನಿಪ್ಪ ಕ್ಷನಾತಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಗುಣಗ್ರ ಹಣಮಾಡುವವರೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಜನರು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಪರಮಾರ್ಥವಿಚಾರದ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸು 

ವದೂ ಅದನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವದೂ ಎಷ್ಟೊ ವೇಳೆ ಶಕ್ಕವಾಗುವದು. 

ಏಕೆಂದರೆ: ಪರಮಾರ್ಥದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೊಡನೆಯೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ 

ದಿಂದ ನಿಷ್ಟ ಕ್ಷಸಾತರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ತನಗೆ ತಾನೆ ತಲೇಎತ್ತು 

ವದು. ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಂಭಾವಿಸುವದೂ ಅದನ್ನು 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವನೂ ಕಠಿನ. ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರ ಭಾವವು ಎಷ್ಟೋ ವೇಳೆ 

ನಿಷ್ಟ ಕ್ರಸಾತಬುದ್ಧಿ ಯ ಮೇಲೆ ಮಂಕುಬೂದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವದು. ವ್ಯವ 

ಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಠವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮುಂಡೆ 

ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುವದು ಕಷ್ಟವೆನಿಸುವದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ಯವೆಂದು 

ತೋರಿದರ್ಥವನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವದೂ ಅಸಾಧ್ಯನೆನಿಸುವದು. 

ಒಳ್ಳೆ ಬಲಿಷ್ಟ ಭಾವದವರು ಮಾತ್ರ ಆ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ತನ್ನ ಕಿರಿಯೆ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಿಸ್ಯರಕ್ರಿತೆಯು 

ತನ್ನ ಮಲಮಗನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಕೀಳಿಸಿದಳೆಂದು ಅಶೋ 
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ಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅಶೋಕನು ಅಹಿಂಸಾವ್ರತನಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಗಣ್ಯನಾ 

ಗಿದ್ದನು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಆ ಪಾಪಕೃತ್ಯದ 
ಫಲಾನುಭವಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆ ದುರಿಗೇ ಗುರಿಮಾಡುವದು ಮನುಷ್ಯಸ್ವಭಾ 

ನಕ್ಕೆ ಆಗದ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಶೋಕನು ತನ್ನ ಸತ್ನೀತ್ವ ಮೊದ 

ಲಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮೂಲೆಗೊತ್ತಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ 

ಬೇಕೆಂದು ನಿಷ್ಟ ಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಆಕೆಯ ಶಿರಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಯೇ 
ಬಿಟ್ಟನು ಈ ನಿಷ್ಟ ಕ್ಷನಾತಬುದ್ದಿಯನ್ನು ಶಿವಾಜಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿರುವನು. ತನ್ನ ಮಗನು ಒಬ್ಬ ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾತಿವ್ರತೃಕ್ಕೆ ಕಲಂಕ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೆ ಶಿವಾಜಿಯು ತನ್ನ ಮಗನೆಂಬ 

ದಾ ಕ್ಲಿಣ್ಯವನ್ನಿಡದೆ ಅವನನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದಂಡಿಸಿರುವನು. 

ಹೀಗೆ ಪರರಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಚತ ನಿಷ ಕಪಾತದಿಂದಿರು 

ವದೂ ಕಠಿನವಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಪ್ರತೀಕಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗಿ 

ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯು ತತ್ತರಿಸುವದು. ಮನಸ್ಸು 

ಇತರರನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕೆ ತವಕಿಸುವದೆ ಹೊರತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ 
ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡುವದೆಂದಕೆ ಅದರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಉರ್ಲುಬೀಳುವದು. ರಾವನ 

ಣನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು; ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 
ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡುವದಾಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನು ಗೆಲ್ಲುವ 

ಕ ಆಸುರೀಸ್ಪಭಾವವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ನೆರವಾಗಲಾರದು. ಅದು 

ನೀಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ಕವಾಗುವದು. ಯಾರ ಯಾರ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜ್ ಅದು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಷ್ಟು 

ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವದು. ಪೇಷ್ಟೆ ಬಾಜಿರಾಯನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಬ 

ಲೋಲುಪನಾಗಿ ರಾಜಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ' ಅನಾಸಕ್ತ ನಾಗಿದ್ದ ದ ನ್ನು ಕೆಂಡ ಶಾಹು 

ಮಹಾರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ. ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನ್ನು 

ಕೊಟಿ ನಿನು. RE ಶಾಹುರಾಜನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗ್ರ ಹಣ 

ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನೊಪ್ಪಿ ಕೊಂಡು ಅಂದಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು wi ತಿದ್ದಿ 
ಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕಾರಂಭಿಸಿದನು. ಶಿವಾಜಿಯ ಜಾ ದಾದಾಜಿ 

ಕೊಂಡದೇವನೂ ಈ ವಿಧವಾದ ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡಿರು 
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ವನು, ಒಮ್ಮೆ ಅವನು ಶಿವಾಜಿಯ ತೋಟದ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ 

ಉಪಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ 
ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧವೆನಿಸಿತು. ಜೀ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು 

ಯಜಮಾನನಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಕಳ್ಳತನದಷ್ಟು 

ಕೆಡಕೆನಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿಮಾಡಿ 
ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧವು ತನಗೇ ದೊಡ್ತದೆನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸನರೂಪವಾಗಿ 

ತನ್ನ ಆ ಕಯ್ಯನ್ನು ತಾನೇ ಕಡಿದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕೆಂಬಷ್ಟು ದೂರಾ 

ಲೋಚನೆಮಾಡಿದನು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದಿ ಚ್ ಇತರರು 

ಅವನನ್ನು ಟಾ ದ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನು" ಅದಕ್ಕೆ (ನಾದರೂ 

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಲೇಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕ್ಸ ಗೆ 

ಶಿಕ್ಷೆಯ ಚಿಹ್ನ ವಾಗಿ ಅಂಗಿಯ ತೋಳ ಅರ್ಧಭಾಗನನ್ನು ಕತೆ ರಿಯ 

ಬಿಟ್ಟನು. ಅಂಗಿಯ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಇವನಿಗಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ 

ವೇನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂಗಿಯ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಾಯ 

ಶ್ಚಿತ್ತವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ 

ಪ್ರಾಯಶಿ ತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಯಶ್ಚಿತ್ತದ ನಿಜನಾದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು 
ಬಬೂ ಜೂ ಪ್ರಾ ಯತ್ನಿ: ತ್ತದ ತತ್ತ ವೇನು? ಮನು 

ಸ್ಯನಿಗೆ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾ ಪಪುಂಟಾಗಿ ಅದಿ ನೈೆಂದೆಂದೂ 

ಮಾಡಬಾರದೆನಿಸುವದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗದೆ ಯಾವ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕೆಲ 

ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪ 
ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ವಿಡಿ. 

ಹೀಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದ 

ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂಅವನನ್ನು ಛೀಗುಟ್ಟುವದರ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೆಂದೂ 
ಇಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆನಿಸುನ ಸಂಭವವುಂಟು. ಇಷ್ಟಾ ಗುವಜೆ 

ಪ್ರಾ ಯೆಶ್ಚಿ ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅಂಗಿಯಿಂದ ಹೆಸ್ತದನರಿಗೂ ಕೈಗಳನ್ನು 

ಜಾಜಿ "ಮುಚ್ಚು ವದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಅಂಗಿಯೆ 

ಅರ್ಧ ತೋಳನ್ನು ಕತ್ತ ದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ 



೧೮೦ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಪಾಪವು ತಿಳಯಬಂದು ತನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವದರ ಮೂಲಕ ಇಂಥ 

ನಾಪಕ್ರೆ ಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಮುಂದಾಗದಿರುವದಕ್ಕೆ ದಾದುಜಿಗೆ 
ಮವಾದ ಸಾಧನವಾಯಿತು. ಇತರರ ನಿರ್ಜಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯ 

| ಫಿವವರಿಗಿಂತಲೂ ತಾವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಸ್ಳಿವದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯ ಸ್ತರವಾದದ್ದು. ದಾದಾಜಿಯು ತನ್ನ 

ತಗ್ಬನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಶ್ಮರಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿ 

ಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಅನುಕರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಸಾಗಿದೆ. 

ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮರೆಮಾಜಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ 

ಹೊರಗಣವರ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಉಳಿದು ತನ್ನ ಐಹಿಕವಾದೆ 

ಅಭ್ಯದಯವು ನಿರ್ಬಾಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ತೋರಬಹುದು. ಅದು 

ನಿಜನಾಗಿ ಅಭ್ಯುದೆಯವಲ್ಲ, ದೀಸವು ಆರುವ ಕಾಲವಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ 

ದಾಗುವಂತೆ ಆ ಅಭುದಯಪು ತನ್ನ ಅಂತಿಮಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು 
ತ್ಲಿರುವಪೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಮನುಷನು ಪಾನಪುಣ್ವಗಳನ್ನು ಬೀರೆ 

ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ನಿಷ್ಟ ಕಸಾಶಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿವೇಕದಿಂದ ಪಾನವನ್ನು 

ಬನಿಗೊತ್ತಿ ಪುಣ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಮವನವರಿಖಯಲೆಂದು ದೇವರು ಬುದ್ದಿಯನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ವಾವವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಸುವದು 

ನಮ್ಮಿಂದಾಗವ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗೃಹೆನು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದೀತು? 

ದೇನರ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲವೆ ಅಭ್ಯುದಯವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಆದೀತು? ದೇವರ 

ಅನುಗ್ರಹವು ಪುಜ್ಪ್ರದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರುವಂಧದ್ದು. ಮನುಷ್ಯನ ನಾಲಿ 

ಗೆಯು ಇತರರ ಪಾಪವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉದ್ದವಾದಂತೆ ತನ್ನ ಪಾಪ 

ವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೊರಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ರಪುತವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ 

ರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆಯ ರೂಸನಾಗಿರುವಮ. ಆತ್ಮಶಕ್ಕೆಯಿಂದ 

ಈ ಸಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಷ್ಟ ಕ್ಷನಾತದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದಕಿ ದೇವರು ಪರ 

ಮಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಯೆ ಮಾಡುವನು. ಮನು 

ಸ್ಯನು ತೋರಿಸುವ ಆತ್ಮಶಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ 

ಇರುವದು ಪರಮಕಾರುಣಿಕನಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶಕ್ಯವೆ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ 

ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನೆಂಬ ಅರಸನಿದ್ದನು. ಅವನು ತನ್ನ ನೆರೆಯೆ ಕೋಸಲ 



ನಿಸ್ಪಕ್ಷಪಾತ ೧೮ಗಿ 

ದೇಶದ ದಿಫಿತಿ ಎಂಬ ಅರಸನ ಮೇಲೆ ದಂಡನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮ 

ದತ್ತನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಯಾದ ಸೇನೆಯುಳ್ಳಿ ವನಾಗಿ ಬಲಾಢ್ವನಾಗಿದ್ದನು ದಹ 

ತಿಯು ಅಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಾಢ್ಯನಾಗಿ 

ದ್ದನು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಸ ಕೈ ಕೂಡಿತು. ಬ್ರಹ್ಮೆದತ್ತನ 

ಪ್ರಚಂಡನಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯು ದಿಭಿತಿಯ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಹೀರಿ ಹಿಪೈಯಾಗಿ 

ಮಾಡಿತು. ದಿಫಿತಿಗೆ ಜೀವದ ಆಸೆಯೇನೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು 

ಜೀವಗಳ್ಳನಾಗಿ ಉಳಿಯುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಣದೇವತೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಜ್ಯೋತಿ 

ಯಿಂದ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದುತ್ತಮವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಮಗನಾದ ದಿಘಾವನನ್ನು ಕರೆದು “ಮಗು, ಹಗೆತನವು ಹಗೆತನದಿ»ದ 
ಎಂದಿಗೂ ತಗ್ಗುವದಿಲ್ಲ; ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ,.. ಎಂದು ಹೇಳು 

ವಷ್ಟೆರಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಾಣೋತ್ಸ )ಮಣವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ 

ದತ್ತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಯಿತೆಂದು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಜ್ಪಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ 
ದತ್ತನು ದಿಘಾವನನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮೇಲೆ ಅವನ 

ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಆಪ್ತನಿಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಒಂದು ದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೃಗಯಾವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಗ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು 

ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿಘಾವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ 
ದತ್ತನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಭಾವನೆಗಳು ತರಂಗತರಂಗವಾಗಿ ಏಳುವದಕ್ಕಾರಂಭ 

ವಾದವು. ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದವನೆಂಬ ನೆನಪು 

ಬಂದು ಆ ರಚ್ಚನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ದಿಫಾವನ ಮನಸ್ಸು ತಳಮಳಿ 

ಸಿತು. ಒಡನೆ ಅವನ ಕೈ ಒರೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿರಿದು ರುಳಸಿಸಿತು. 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಗೆ 

ವಿರೋಧವಾಗಿ ತಾನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ನಲ್ಲ! ಎಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಅವನ 
ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ತೊಟ್ಟಿ ಕ್ರಿ ದವು. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನು 

ಎದ್ದು ಅತ್ತಿತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಘಾವನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಾಮ 

ವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೆದುರಿಗೆ 
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿನು... ದಿಘಾವನು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 
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ನೋಡಿದರೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ತಿಳಿಗನ್ನಡ ! ಲೇಖಕ-ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಚ ಶೈಲಿ! 

a Ce ವಾಸು ಸರಾ ಟ್ 

ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳು 

ಆರ್ಗಧರ ಪೃದೀಪ;:- ಹುಡುಗರ ಮನಸಿ ನಿನಲ ಕೂಡ ಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದೂ 

ಚೆನ್ನು ಗಿನಿವರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮತದ ಧರೆಸೂತ ಗಳನ 

ಶುಸ್ನ ವಚನೆಗ"ನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕಮಹಾಪುರುಷರ ಉಕ್ತಿ ಗಳನ್ನೂ 

CI ಕಟು ಯುಕೆ, ಪ ಪುಸ್ಸಿ ಗೊಳಿಸಿ 

ಇನೊಂದು po WMS ತ ಬೆರೆ ೩-0-0 
ಚಿ) ಈ why 

ಗೀತಾರ್ಥಚಂದ್ರಿ ಕೆ ?;- ಇದೆರ ಆನ್ರಯಕ್ರಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪದದ ಅರ್ಥ 

ದೊಡನೆ ಓಕ ಶನಿ ಮಿತವೂ ಆದ ನಿವರಣೆಯು ರತ್ನಕ್ಕೆ ಕುಂದ 

ಣವನ್ರು ಕೆತ್ಮಿದಂತೆ ರೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವದು. ತೂಕದ ನಿಚಾ 

ರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹ ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಅನು 

ಭವದ ಮಾತುಗಳೂ ಬೇಕ ದಸ್ಸಿ ರುವನು. ಅರ್ಧನಿಶೇಷಗಳೂ 

ಸಾಠಾಂತರಗಳೂ ಆಧಾರವಾನೆ "ಗಳೂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾ 

ಗದು: ಇಡು ಕಣ್ಣಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೊ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು 

ರೆಮಾಡುವದು. ಬೆಲೆ ೨-೮-ಂ ೨4 

ತ್ರಿ 

ಪಂಚದಶೀತತಾ ಬ್ ವೇದಾಂತನೆಂಬ ಸಮುದ್ರದ ತಲದಲ್ಲಿರುವ 

ದೊಡ್ಮ ದೊಡ್ಡೆ ಮುತ್ತುರತ್ನಗ?ನ್ನೆ ಬ್ಲ ಇದು ಅಂಗದ್ಯೊಳಕ್ಕೆ 

ಚ ತಚ್ಚ: ಸಸಿ ಗೆ ಮ ೦ಥ ಗಡುಸಾದ ವಿಜಾರಗ 

ಳೆಂಬ ಉಕ್ತಿ ನ ಡಲೆಗಳನ್ನೆ 2 ಇದು ಯುಕ್ತಿಗಳ್ಳ ಉದಾಹೆರ 

ಣೆಗಳ ಹ ನುಭವದ ಮುತುಗಳ ಹೆಣಿಗೆಯೊಳಗೆ ಒತ್ತೇ 

ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನು ಚಿಮ್ಮುವ ವದ್ರಾಕ್ಲೆಯ ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪ 

ಡಿಸಿರುವ ಸರಳವಾದ ನಚನರೂಸೆ. ಕೆ ೨-೦-೦ 
ರ. ಆ 

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್ ಬುಕ್ಡಿಪೋ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರುಸಿಟ. 



ನೋಡಿದರೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ತಿಳಿಗನ್ನಡ ! ಲೇಖಕ-ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ  ಸುಲಭಶೈೈಲಿ!! 

po] 
ರಾ ಅಟ 0೨೧560 ಅಆರೋ೧್ಪರರ 

ಭಗವದ್ಗೀತಾಸಾರನಿಚಾರ:- ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳ ಸರ್ವಸಾ 
ರವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಳಿಗನ್ನ ಡದ ಉಪನ್ಯಾಸದರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರೆ 
ಯಾಗಿರುವದು. ಶ್ರುತಿಸ್ಕೃತಿಪುರಾಣೇತಿಹಾನಗಳ ಸ ಸದುಪ 
ದೇಶಗಳ ಅರ್ಧಗಳಲ್ಲ ಇದರ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕುಗಳಾಗಿರುವವು. 
ಲಾಕಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳೂ 

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೇಕ ನಿಚಾರಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿತುಳುಕುತ್ತ ತಿಳಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವವು. ಬೆಲೆ ೧-೮-೦ 

ನೇದಾಂತದ ಜೀವಾಳ್ಯ-ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆರಕ ಇಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಶಾಂ 
ಕರಭಾಷ್ಫುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ನೇರೆವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಸ ತಿಸೂತ್ರ 
(ಪ್ರಸ್ಥಾ ನತ್ರಯ) ಗಳಿಂದಲೆ ಆರಿಸಿ ದ ಸಂಗತಿಗಳ" ಹೊಂದಿಕೆ 
ಯಿಂದ ನಂತದ ಮೂಲರೂಪದ ಮುದ್ದನ ರು ಕನ್ನಡಿಗರ 
ಮುಖದ ಮುಂದಿಡುವದಕ್ಕೆ ಇದೆ? ನೊಡಲು. ಬಹು ಬೆಲೆ 
ಯುಳ್ಳೆ ನಿಚಾರಗ- ಎಲ್ಲ ನೊಗನೂ ಇದೆರ ಸರಳವಾದ ರೀತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಒಜೆದು ಮೂದುವಂತೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಮಾತು 

ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ ಡಿಜೆ. ನೈಲ್ರದೆರಲಿ ವೇದಾಂತದ ಎಲ್ಲ 

ಮುಖ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳ ನಂಪೂರ್ಣನ್ನರೂನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದ 
ಇಗೆ ಮಡುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೃಕ್ತಿಗಳ ಸೂರೆ! ಅನುಭವದ 

ಮಾತುಗಳ ಸುಗ್ಗಿ. ಬೆಲೆ ೧-೮-೦ 

ಅನುಭವಾಮೃತಃ- ಕರಿನಶಬ್ದ್ಧಗಳ ಆರ್ಧವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರದ ಸ್ವಾರ 
ಸ್ಯಗಳನ್ನೆ ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಧಾರ 

ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಬೋಡಿಸಿರುವ ದುದ್ಧೆ ಪ್ರತಿ "ಬೆಲೆ ೧-೮-೦ 

ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಸಂವಾದ;- ಇದು ವೇದಾಂಶವೆಂಬ ಅರಮನೆಯ ಶಿಖರದ 
ಲಿನ ಕಲಶದಂತಿರುವ ಮಾಂದೂ ಔಕ್ಕೋಪನಿಸತ್ತಿನ 

2 PL ಇ Ct 

ಧ್ರ 

ಕಾಂಕರಭಾ ಸ್ಯದ ಸರಉನುವಾದ. ಗುರುಶಿಷ್ಠರ ಮಾತುಗಾರಿ 
ಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ವೇದಾಂತದ ವಿ ಚಾರದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು 
ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಓದಿದರೂ: ಇದರ ವಿಚಾರಸರಣಿಗೆ ಶರಣು 
ಬಂದ ಹೊರತು ಗತ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ ೦-೮-೦ 

ಲ ಎಎ ಮಾ 

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್. ಬುಕ್ಡಿ ಪೋ. ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗೊರು ಸಿಟಿ, 



ನೋಡಿದರೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ತಿಳಿಗನ್ನಡ! ಲೇಖಕ-ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ. ಸುಲಭ ಶೈಲಿ! 
ಹ ವಂ ಇ ಭಧ ಇಪ ಭಾರ 

ಗೀತೆಯ ತಿರಳುಃ- ಗಿ: ತೆಯೊಳಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧವಿಶೀಷಗಳನೆ ಳಿ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಬಗ್ಗಿ ಸಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಸವಿಕಟ್ಟಾದ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ. 

ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಬಹಳನನ್ನು ತಿಳಿಸುವನು, ಬೆಲೆ ೦-೪-೦ 

ಗೀತೆಯ ಕ್ಸ ಗನ್ನ ಡಿ;- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ್ಕ ಆದರ ಕೆಳಗೆ ಅದಠ ಸೊಗ 
ಳಿ ಲ್ಸ ಭಟ್ಟ ಇಳಿಸಿದ ಕನ್ನ “ಡೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ - ಹೀ ಗ್ಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ 
ಮುರಿ ಸಿರುವದು. ಬಹು ಅಗೆ ವಾದ ಭತಿ ಬೆರೆ ೦-೪-೦ 

ಮಕ್ಕಳ ಫಿ ತ ಗೀತೆ:- ಮೂಲದ ಅರ್ಧವನ್ನೆ ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಯುವ 
ಮಾತಿನ ರೂಸಕ್ಲೆ ಇಳಿಸಿ ರುಖ ದು. ಕಥೆಯ ಸಾರಾಂಶವೂ 
ಅಡಕವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಬೆಲೆ ೦-೪-೦ 

ಧ ರನೀತಿಗ್ರ ಂಥಗಳು 

ನೀತಿಗಳೆ ನೆಲ ಗಟ್ಟ: ಬೆಂ ರಶಬೇರೆ ಮ ನ್ವ ರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಪುರಾ 

ಹ್ೌಂಪ್ರಿತಾಾಸಗ ಸಿಲ್ಲಿ ಗಿದ್ದ” ಹರಣೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದೇ 

ಕೆ? ತಂದ) ತ “ನ್ನು ಬೌರೆಬೇರೆ ಮಟ್ಟ ಲುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ 
ಕೇನ ವದು ಬೆಲೆ ೧.೮.೦ 

ಭರತಖಂಡದ ಜೀನಜೆ ಸ್ಯತಿಗಳು: ದಿಗಂತಗಳನೆ ಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ 
ಯಿಂದ ತ ರಗೊಳಿಸಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಾ!.ರುವ ಧರ್ಮುಭಿಮಾನಿಗಳೂ 
ಬದೀಶಾಭನರಾನಿಗಳೊ ಆದ ಆದೀಕ ಐಲ ಮಹನೀಯರ 
ಚರಿತ್ರಿಗಳ ತಿರುಳನ್ನು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಏವರಿಸಿರುವ ಸಚಿತ್ರ 
ಗ್ರಂಧ ಅನೇಕ ಹಿ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇಷ್ಟ, ಬೆಲೆ ೧೪೫ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಶೇಜಸ್ಸು:-ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಭತಿಮಸಾಮಥ್ಯ್ಯವು ಆವಿರ್ಭ 
ಐ CL CL ೪ ನಿಸುವಂತಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ 

ತಂದುಸೊಡುವಂದ 
PS y ಬೆ 

ಇನ್ನಿ ನಿವರಿಸಿ ಲವ್ಟಿಗೆರ 
le 

4 ಸನಾದ ಚಿರ :ವಿತ್ವವನ್ನು 
ವಿವಿಧವಿಚಾರನಿಶೇಷಗ 

ತ್ರ pega ಮಹಾವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು 

ಎ ಜ್ ಖಿ 
Red ಲಂ ಬುವದು. ಬೆಲೆ ೧-೨.೦ 
ಈ 

ಇತು ಕಲ್ಪನೆಗಳೂ ಹೊಸೆ ಬಗೆಯ 

ರ್ಥ 

6 GL 40 | 
ಟಿ ಓ 

೩ 

ea ಉದುಹರಿ:ಿ ಹೊನ ಜೆ 

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ರಣ್ಣಕಾವ್ಮ:ಃ- 
ಆ” ವರ್ಣನೆಗ"೧ ಇದ್ದು a ಗಳ ಚಮುತ್ವಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ. 

ಓಿವಿಧವೃತ್ತ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಜ್ ನ್ನಿಭಿಮಾನವನ್ನೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನ 
ಹ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಲಲಿತವಾಪ ಚರತ) ೧-೦-೦ 

ಹಾ ಡಾ 

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ ಬುಕ್ಡಿಪೋ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೊರು ಸಿಟ. 



ನೋಡಿದರೆ ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ತಿಳಿಗನ್ನಡ! ಲೇಖಕ-ಹೊಸಕೆರೆ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಸುಲಭ ಶೈಲಿ!! 

ಕೀರ್ತನಕಂಠಾಭರಣ:- ಕರ್ಣಾಟಕಭಾಷಾಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಹೊಸಬಗೆಯ 
ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಕೇರ್ತನಕಾರರನ್ನು ಸಜೀವಗ್ರಂಧಭಂಡಾರ 
ವೆನಿಸುವ ಕೀರ್ತನ-ಹರಿಕದೆ-ಗಳು. ಆಯಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ 

ಧರ್ಕನೀತಿಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಬೇರೆಬೇರೆ ಹೀರಿಕೆಗಳೊಡನೆ 

(೧) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಮಾಯಣ (೧೦ ಕಥೆಗಳು) ೧-೮೦; 

(೨) ಭಾರತದ (೧೦) ಕಥೆಗಳು ೧-೦ ೦; (8) rel 

(೧೦) ಕಥೆಗಳು ೧-೦-೦; (೪) ಉಡು: ಸ್ರ ನಗಳು (೯)೧-೦- 

(೫) ಸತ್ಪುರುಷರು (೯) ೧-೦-೨, ಎ ಸೇರಿದರೆ ೫-೦-೦ 

ಚರತನ ಬಂಧುಪ್ರೇಮ;. ಮ್ರುಚೀನೆಸಂನ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ 

ದೃ ಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ವಿವರಸಿರುನ ತುಜಸೀರಾಮಾ 

ಹಡದ ಕಥೆ. ಬಹು ಮರೋಹರವಾ ದದ್ದು. ಬೆಲೆ ೦.೧೦-೦ 

ತಾರಾನಾಥ ತರ್ಕನಾಚಸ್ಪತಿ:- ಅಪ್ರತಿಮನಂದಿ ತನು ಥ್ ಉದ್ಯೋಗಬಲ 
ದಿಂದ ತನ್ನ ಜೇವಿಕೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಸಿ. ಸಿ ತಿಯಟ್ಟುಕೊಂಡು 

ಧರ್ಮಾರ್ಧವಾಗಿ ವಿದೆ, ;ಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಕೋಪಕಾರ 
ದಿಂದ ಸಮಸ್ತರಾಜ ರನ್ನೂ ಬೆರಗು ಮಾಡಿದ ಚರಿತ್ರೆ. ೦-೧೦-೦ 

ಗುಣನಿರೂಪಣೆ:- ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಜಾ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವೀರ್ಯವತ್ತ 

ರವಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿ ಅದರ ಎಳಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವದು. ಬೆಲೆ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಜಯೆ:- ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ತಿಂತ ಮತ್ತು ಬಾಹುಬಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೇಮ 

ಬಲವೇ ॥ ಜಗತ್ತಿ ನ ಕೆಮ್ಮದಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಬಹು 
ಆಶ ಚರ್ಯಕರವಾದ ಬಂಗಾಲೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ಅನುವಾದ. ೦-೮-೦ 

ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಆಖ್ಯಾನ:ಹರಿಕಥಯ ರೂನ, ೦-೮-೦ 

ಜೊಡಾಕೆ, ಉಪ ಸಿಜೇಶಪಂಚಕೆ, ಸಟ್ಟದೀರುಂಕಾರ, ಮನಸ್ಸಿಗುಪದೇಶ, 
ಶ್ರೀರಾಮಮಹಿಮೆ- ಮೊದಲಾದವುಗಳು. 

ಭಾರತದ ಸನಿಕಟ್ಟು:. ಭಾರತ ಚಂಪುವಿನ ಬಹು ಸರಸವಾದ ಅನುವಾದೆ. 

ಹೊಸಕೆರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಕೃ ತೆ. ೦-೧೨-೦ 

yi 

ವರೂ 

ಎಸ್. ಎಸ್. ಎನ್. ಬುಕ್ ಡಿಪೋ, ಬ ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಟ 
ಗ ಅ ಸ ನಜ ಹ್ತ 








